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Orsova.

Házi bánat utazóvá, bujdosóvá tesz.

Isten hozzád hazám véghatára,

Isten hozzád szép Orsova,

Látlak még, de látlak utoljára.

Titkos b z tled tova.

Mit ér nekem, hogy benned születtem,

Szerelmim ha mind beléd temettem ?

Mezdrl fölveszem még e füvet.

Földedrl ez utolsó port,

Azért tlem im e sóhajtást vedd,

Ezért könnyem, mely szivbl forrt

;

Ti maradtok erdk, bérezek, hegyek.

Számzésbe csak én magam megyek.

Sirva megyek s zokogva haladok,

S velem halad a vén Duna.

Zugnak, búgnak a kékell habok.

Bennök mintha búcsú szólna,

Mit elhagyunk ketten, az a haza.

Soh'sem térünk többé belé vissza.

Szemére III.
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Viasza, Duna, óh hiában vágyói.

Végkép itt hagyod szép hazád,

El kell válnod Pozsonytól s Budától

S a bércztöl, hol állt Visegrád,

Nem sokára folyam megsznsz lenni,

S fogsz nagy tenger sírjába ömleni.

Hazán kivül rám hasonló b vár,

A mi voltam mind nem leszek.

Sem barát, sem rokon, sem honpolgár,

A nagy világban elveszek.

Szánandó az, ki bujdos hontalan.

Hónán tul mert mindenhol maga van.

Efféle gondolatokkal vala lellcem eltelve, midn a

gzhajóról Orsovánál kiszállók, s egy szekeret fogadván,

az a határon átvitt, efféle hús gondolatokkal valók

eltelve, mert hontalan vagyok én is, de hennem számilzve

nem a polgár, hanem az ember van.

Öt év eltt apámat vesztém el , aztán anyámat, ki

a legszeretbb anya volt, aztán testvéremet, a szép s

fiatal nt, sógorom t kevés hetekkel élte túl, s gyer-

mekek Iréné, a kis angyal, utánok mihamar elhervadt,

mint a zöld ágacska elhervad, midn maga a fa kidlt.

Kivülök még egy rokonom vala, az öreg Eszter , apám

nénje, ez is elhalt, mintegy nem akarván elmaradni

halálban sem a kedves társaságtól, melyhez az életben

tartozott. Ámbár a legidsb vala közöttök, halála

nekem csaknem a legfájdalmasb volt; hiszen t ismerém

legrégebben, aztán volt utolsó reményem, az utolsó

szál azon virágbokorból, mit én családomnak neveztem

A kedves, a szelid, a tisztes öreg! Még most is ott látom

vánkosokkal kipárnázott si karszékében, a mint mellette

a gömböly asztalon egy gyertyaszál pislogott s nagy
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pápaszem segedelmével a bibliát estenkiut olvasgatta, a
tékozló fiu, a roppant Góliát, az ers Sámson, a pásztor

Dávid történetét, — a mit mi többiek a szentirásból

tudánk, azt mindnyájan neki köszönhetk. Ö volt a ház
királynéja, papja és birája. Minden házi bajt, port és

patvart intézett el, , a kimerithetlen szelidségü, , a

ki soha nem haragittathatván meg, mindent képes volt

kiengesztelni, , ki eltt apám meghajolt, kinek tanácsát

anyám követte, ki legfelsbb birája volt a házi urnák s

cselédnek, vagy inkább a kinek ajkában az igazságot

mindenki elismerte. Húsz év óta nem hagyta el egy
perezre sem a ház körét; mint világában Isten mindio-

jelen van, ugy volt is mindig jelen hajlékunkban.

Ha szüleim eltávoztak, maradt hon mint úr ; ha a

cselédek mentek el, dolgaikat végezte; ha mind ezek,

mind azok távol voltak, volt, ki nekünk gyermekek-
nek parancsolt és szolgált egyszersmind. A többiek
elhalván, mig élt, nekem ugy tetszék, mintha azok
csak távol volnának, s ket várná hon, mint ez auy-
nyiszor történt, de midn t sem látám a házban, melyet
én nélküle soha nem láttam. — ó ekkor az esész vilá^-

ban egyedül érzem magamat.

Sirhalmaik mind együtt vannak, a mohos fedel
si egyház udvarán, mely házunk mellett emelkedik.
Valamennyit egyetlen egj hársfa roppant árnyéka födi

be. E helyet apám választá ki magának, természetes,

hogy anyám mellé kivánt temettetni, s igy jutának mind
egymás után oda, hol most együtt nyugosznak. Egy pár
vad galamb raka fészket a hárs középs ágán, jele, hogy
kik zaj nélkül éltek, békében vannak a sirban is.

Isten a megmondhatója, mennyit szenvedek az
ela napokban, hókban, st években. Szótlan levek, ma-
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o-amba vonult, kerülém az embereket, s nem vala titok

elttem, hogy sokan mélakórosnak mondának. Késbb,

igaz, csak évek múlva, a bánat köde kezdett lelkemrl

fólszállani, s egyszerre csak azt vevém észre, hogy a

kedves sírhalmok mellett néha-néha elmentem, a nélkül,,

hogy rajok csak tekintettem s gondoltam volna.

E felfödözés keblemet kimondhatlan kinnal tölte el.

Oka után vizsgálódni kezdek, és ugy találám, hogy ha

az id a fájdalmat enyhíti, még inkább enyhíti azt a

közelség és megszokás. Ki akár indulatát, akár szenve-

delmét táplálni és életben tartani óhajtja, költisitse azt.

És mi költísiti azt inkább, mint a távolság, azaz, ha az,

mit szeretsz, tled örökké távol van, mint a kékl ég,,

melyet csak vágyaiddal érsz el, és mi inkább mint a sokaság,

azaz, ha fájdalmaidból magadnak egy-egy ünnepnapot csi-

nálsz, ha annak szomorú fénye ritkán önti ki szomorú

világát lelkedre, mint a hold havonkint egyszer a sötét

földre. Nem kisfeladat, s olyan, melyhez kevesen értenek,

ugy élvezni mind a kéjt, mind a kint, hogy az keblünk

tápláléka sokáig maradjon. Mert az öröm egy rózsa,

melynek illata édes, a bánat egy rozmarin, melynek

temeti szaga van, ki az örömet gyakran élvezi, az an-

nak nem öröm többé, mint ki a bánatot szakadatlanul

Ízleli, reá nézve megszün bánat lenni.

És még egy más felfödözést tevék belsmben.

Tudniillik kezdem észrevenni, mintha a hazát nem sze-

retném oly forrón, mint szerettem azeltt. Kezdetben csa-

ládi búmnak tulajdonitám az egykedvséget, melylyel sorsa

iránt viseltetem, késbb kérdre vontam enmagamat.

Kérdem: hazád kevésbbé szép és áldott semmint volt?

Nem, mindig szép, mindig jó. Vagy az nem tetszik

benne, hogy benne és rajta, és körülte oly sok min-
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clen megváltozott ? Meglehet, de minden esetre nem ok

egj leányt nem szeretni azért, mivel viseletét anyja

parancsai szerint változtatja. Vagy azért szüne meg
lenni kedves, mivel arczán a szenvedés nyomait látod V

épen nem, kit szeretünk, azt még belsbben szeretjük, ha

szenvedni szemléljük, s jól emlékezem, hogy midn bol-

dogult apámat betegség, gondok s a vénség meglialvá-

nyiták s megsziték, nekem ö szebb vala, mint ijQabb

éveiben, s ekkor nemcsak szerettem, de imádtam. Azon-

ban mind ennek daczára érzem, hogy engem hazám

ügyei kevésbbé érdekelnek, mig egyszer azon kérdést nem
tevém magamnak : mi is az a honvágy? Ekkor

mintegy megvilágosodott lelkemben. Nem szereted hazá-

dat, mondára , mivel birod , mivel nem váltál meg
tle soha ; hagyd el, veszítsd el és ismét fogod szeretni,

csak a távolban fogod érezni, mi az az édes és fájdalmas

honvágy.

Tehát mind annak, hogy szent fájdalmamat életben

tartsam , mind annak, hogy haldokló hazaszeretetemet

fölelevenítsem, csak egyetlen eszközét láttam, és azt této-

vázás nélkül választottam- Elbb eladtam a szüli házat

s birtokot, a sírokat kivéve, mert e halmok bús ter-

mékei engem illetnek, aztán elhatározám magamban ho-

nomból magamat számkivetni , még pedig ha kell, örökre.

Ily értelemben vagyok én számzött.

Megyek utazni, minden czél és vég nélkül, a merre

a szelek fúnak a ])usztákon, a merre a habok folynak a

tengereken.

En a világ számüzöttje vagyok ; szüleim vagyonából

csak a sírdombokat tartam fel magamnak , mert ez az

én fájdalmam, s hazámhoz csak a jogot, — ámbár én

abba visszatérni soha nem reményiek.
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II.

Január 75.

Oláh- és Bolgárország. Sajkán utazom a Dunán. s erdk képe. Borzasztó erdégés.

Ki elször lépi át kedves hona határát, azt véli, túl

a határszélen azonnal egy új világot fog találni. Pedig nem

ugy van. Csak az ország neve változik, de a természet

ugyanaz. Fejünk fölött ugyanazon ég boltozata terjed,

körültünk ugyanazon ismert hegyek sora emelkedik,

ugyanazon sik terül elttünk, vezéreim ugyanazon csil-

lagok, s kisérm még mindig ugyanazon vén Duna, mely

engemet, ki egy fakó szekérben mint egy bölcsben ringa-

tózom , tompa mormogásával elaltat, mint énekével dajka

egy gyermeket szokott elaltatni.

Alig vetvén Turno-Szeverinnál Traján hires hídjá-

nak csekély omladékira egy futó pillanatot , csaknem

behunyt szemmel utazám át egész Kis-Oláhországot ; ez

oly unalmas, kietlen, változatlan, egyhangú föld. Hol a

nép nem szabad, ott a fid is mveletlen ; e rongyos,

tisztátalan emberek ép ez éktelen s a müvelés minden

bájaitól puszta földre illenek. Fél-fél napig utazánk, mig

egy falut érénk, melynek apró házikói a földbl mint

megannyi vakondakdombok emelkedtek ki, a mennyi-

ben bennök a lakóhelyet a földben kiásott ür képezi, és

csak a szalma- vagy nádfödél az, mi a föld szinén egy

túrásként kidagad. E nép lakása egészen hasonló azon

fecskékéhez, melyek a tóparti lyukakban laknak, a tónak

képe a köröskörül terjed sik, mely ha nem oly lapos is,

de ép oly meztelen, s pusztaságát még csak a delibáb

tündér alakai sem elevenítik meg. S mely ennyire
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süíyedt, e nép volna Róma Caesarainak s Trajánainak

ivadéka, s ha csakugyan az, emlékezlietnek ama fél-

isten-népre , mely a porapás Capitoliumban székelt

,

pirulás nélkül ?

Vasatlan taligámon oly lassan utazám, mint egy

házas csiga, s ha ábrándaimba merülvén, legtöbbször mit-

sem tudtam mindarról , a mi körültem van s a mi
velem történik, viszont ha fölébredek s látám magam
eltt a végetlen pusztaságot, mint az unalom tengerét,

elterülni, irigylém, mint ezeltt soha nem, a fölöttem

seregestül repül madarak sorsát, melyek gyorsan átszáll-

nak az örömtelen vidékeken, hogy annál tovább mulat-

hassanak ott, hol a táj kedves és kies.

Végre, három napi utazás után, Viddinbe értem,

mely a Duna bal partján és már Bulgáriában fekszik.

Vár akarna lenni, de biz az omladék ; a katonasáop nem
mint ersséget, de mint puszta emléket rzi. Azonban
rám némi benyomást tn, mivel benne találkoztam els-

ben a török néppel, élettel és szokással. Els gondom
volt venni török sipkát (fez-t), hosszú csibukot, hegyes

orrú papucsot, egy smyrnai sznyeget, egy shál-övet,

mibe egy trkést s egy pisztolyt szurék, s ekkép bele

helyezvén magam a török divatba, egy vitorlás ladikot

bérelék, s utamat tovább a Dunán folytatám.

Kimondhatlan örömet érzék, midn egy szép hajnal-

ban csolnakom hintázva indult el Viddin tátongó, de

ártalmatlan várágyui alól. Kedvez reggeli szél lenge-

dezvén, a hajó vigan ágaskodott, mint egy kipihent

mén, vagy inkább dagadó fehér vitorlájával hasonlitott

egy hattyúhoz, mely felfútt mellével s kiterjesztett szár-

nyaival úszik a hullámokon, fényes barázdákat hagyván

maga mögött. A két török hajóssal nem válthatván szót,
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egészen egyedül érzem magamat, audalgásaimbau senki

sem háborított. Egyetlen ismersöm volt a vén Duna.

s ö mormogván, én gondolkodván, egymással mintegy

beszélgeténk. Mellettem zúgó hullámai késbb hagyván

el a hazát, és régebben ismervén azt, szólt nekem a

jelenrl és szólt a hajdanról; Pozsonyról, hol országgy-

léseinken nyilván és titkon annyi történt, Esztergámról,

mely a magyar keresztyénség Jeruzsálemé, Visegrádról,

mely most rom, de egykor tanuja volt fejedelmeink fény-

korának, Budáról mely magas ormáról epedve tekint át

Rákos emlékezetes síkjára, Mohácsról, a nemzet e nagy

temetjérl, és Belgrádról , melynek bástyáiról örökös

fényben ragyog felénk Hunyadi János hs alakja. Kell,

hogy szeresse a Duna Magyarországot, ennek áldott

téréin s regényes hegyei közt folyva éli i^u és férfiko-

rát, annak határain túl egy gyermek, még emlékezet,

határain innét egy agg , már remény nélkül. Ezért

magyar folyamnak kivan neveztetni, s ám nézzük

hazánk térképét, és látni fogjuk, folyása rajta mi nagy

tekervényeket csinál, hogy mennél késbb váljék el ked-

ves földétl.

Utunk Nikápoly , Sistov , Rusztsuk és Szilisztria

várai alatt vitt el, melyek romlottan szinte egy szebb

multat gyászolnak, s három napig sem kellett volna

hogy utunk tartson, ha a szélvész több izben meg nem

gátol. Ilyenkor a veszély nemcsak abból állott, hogy a

gyönge saj'ca elmerülhetett, hanem hogy a vihar az oláh

partra vethetett ki, hol az egészségi örök puskalövéssel

fogadtak volna. Egy ilyen vihar elöl egyszer egy szigetbe

menekülvén, ott egy napot és egy éjét tölténk. Hajósim

a csolnakot szárazra vonván, tüzet rakának, s mivel

kávét, czukrot, dohányt bven hoztam magammal, ke-
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resztbevetett lábakkal mellé telepedének, s hol a kávét

szörpölgeték, hol dohányozának, s ha mindezzel eltelé-

nek, ama török olvasót morzsolgaták ujjaik közt, mi

nálok vallásos gyakorlat és idtöltés egyszersmind. A
töröknek kevés szüksége van, ha kevés az, mivel bir, de

nálánál egy faj sem ért jobban sem az élvezéshez, sem a

nélkülözéshez.

En pedig e szigeten különösen boldog valék. Csüg-

gedt s borult kedélyállapotomhoz ép e robinzoni helyzet

illett. Egészen bús merengéseimre valék szorítva. Köve-

tem a felhk könny utait magas röptükben, hallgatáni

H hullámokban halászó sirályok panaszos hangjait, néha

egy bokor zörrenése ijeszte fel, melynek ágain nem

ismert vad tört keresztül, egyszer egy madár bugása voná

magára figyelmemet, mely a fölöttem emelked terepély

fa ágai közül szólalt le. Föltekintek, s im eg}' erdei

madarat láték fészkében gunyasztani. Nemde e fa a te

házad, gondolám magamban, és e szigetke a te hazád?

Köröskörül vannak magasb hegyek, nagyobb erdk, ked-

vesb ligetek, lombosabb fák, s honnan van, hogy te hive

maradsz e választott helynek '? Mert e fészekben költe ki

tojásból anyád, belle njaijtád ki pelyhes fejecskédet,

tátott szájjal várva a mindennapi eledelt ; ama közel

két ág vala az els ut, melyen ifjú szárnyaid erejét

megkisértéd, midn felnttél, innen távozál el a hajnallal

s ide téréi meg az esttel, itt ébredé föl parányi szived

els szerelme, innen üdvözléd daloddal reggel a napot,

szóval e fa azon álláspont, honnan tekintve neked élet

az élet, világ a világ, zöld a tavasz, szépek a csillagok,

8 e fészek azon hely, mit egykor te hagysz üresen, ha a

kegyetlen vadász halálos golyója megtalált.

Bár szk vagy kietlen legyen a hely, minden él
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lénynek hona az, hol gyermek-, férfi- s aggkorát átélte,

hol remélt , szeretett s a múltra késbb , életének

estéjén, visszaemlékezett, hol munkált, hol küzdött, hol

tervezett, hol örült ha boldog, és szenvedett ha szeren-

csétlen volt. Máshol mindenütt az ember egy utazó

vendégnek érzi magát, hol, tessék vagy sem, nem fog

állandóul maradhatni.

íme hazámtól alig választ el néhány napi utazás,

már is kezd téli dermedtségébl lelkem fölengedni, s a

gerjedez honvágy életre költendi a honszerelmet, mit

szivembl kiholtnak lenni véltem. Valóban üldögélve hin-

tázó esolnakomban, szemeim akaratlanul is mindig azon

felhket kisérik, melyek Magyarország felé sietnek, s

füleim mintegy hallgatóznak, mit mond a hs szell,

mely onnan északról j. Amazok által üzenni volna

kedvem barátaimnak, emezek által hirt várok ismerseimtl.

Negyedik napon szállék ki Szilisztriában, mely,

mint Viddin is, Bolgárországban van, hol egy khánban

(csárda) mind azon kényelem várakozék rám, mit egy

török vendégl nyújtani szokott. Ha gyertyát kértem,

a boltba, ha kávét, a kávéházba, ha húst, a mészárszékbe,

ha gyümölcsöt, a piaczra, ha kenyeret, a süthöz utasi-

tának, szobám ablakán nem volt üveg, csak deszkapa-

lánk, ajtómon nem volt zár, csak kilincs, s minden bútor

egy lejtsen fekv deszkázatból állott, min ültem, feküd-

tem s takaróztam — miután hoztam magammal takarót.

Természetes, hogy másnap reggel sietek e keletileg

puha fényzésbl odább utazni, egy fakó.szekeren, mely

annyiban remekm vala, hogy az egészben egy vassze-

gecske sem találtaték, vastag kerekei pedig, küllk nél-

kül s egy-egy fátokéból kivágva s kilyukgatva, hasonli-

tának a római diadalkocsik izmos kerekeihez.
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Mint a hajós halad nyomtalan tengeren, ugy uta-

zánk mi három napig ösvénytelen vidékeken, :i sürü

erdk s ligetek tekervényein át. Vig kocsisomnak , ki.

mint egy erdei madár, örökké fütyült vagy dalolt, nem

volt homályos emlékezetén kivül más kalauza, mint

nappal a nap, este és hajnalban a ragyogó csillagok.

Nem kétlem, hogy bár hányszor tette ez utat, mindig

más és más nyomon járt, a szerint, a mint lovainak ösz-

töne történetesen vezette, s a mint szundikálásából itt

vagy ott fölébredvén, újra bele talált az el-eltévesztett

irányba. Ha emlékezetem nem csal, e három nap folytá-

ban csak három rongyos falucskát látánk, melyek e

vadonság közepette mint ugyanannyi magános remete-

lakok leptek meg. Körültünk szép és kies volt a termé-

szet, de vad, szilaj, sötét tekintet, a levelek zöldje

eleven, de haragos, a fák sudarak, de öregek, kérgesek, a

tövisek hosszak , mint egy-egy tr, a dús növények

néhol összefonódtak, mint egy sr háló ; bokor, csalán,

rózsat, gaz, s az él fák minden fajai a legnagyobb

rendetlenségben nttek egymás mellett, szóval, itt minden

azon s állapotában volt, melyben a teremtés napján

hagyatott. A mveletlen mezség dús zöldje sok helyeken

napégette kopár foltokkal tarkítva lévén, hasonlitott

egy zöld sznyeghez, mely megkopva és szakadozva van

;

az itt-ott domborodó halmok a legjobb bort teremnék s

a legszebb kilátású mezei lakoknak helyei voln:ínak, de

k a világ kezdete óta folyvást várják a munkások s az

épitk kezét ; a hegyek magas ormaiban, a regényes völ-

gyek édes csendében, az erdk fáinak lombjaiban és

lugasai hüsében ember nem, csak isten szelleme maga

gyönyörködik, látta e tölgyeket nni, s csak látja

ket elrothadni. Midn aztán néha a lovakat ]úhentetni a
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rengetegben megállapodánk, — mert az erdk árnyéka

volt zöld sátorunk, hol enni vagy hálni megtelepedénk, —
és feküdve a gyepen megtapintani a fekete termékeny

földet, s az óriás fák vastag, számos ágaiból s derekának

gyürzeteiböl igyekvém kibetzni a sok századokat, mik

óta ezek vagy hevernek parlagon, vagy csak a madarak-

nak termik vad gyümölcseiket, kimondhatlanul bús

gondolatokba merültem, hogy istennek ily roppant áldása

ezer évek óta használatlanul hever. A jóságos isten ek-

képen kitárt, de senkitl nem élvezett gazdagságaival,

olyan, mint a bkez és szives házi gazda, ki teritett

asztallal nyugtalanul várja vendégeit, minden készen

van, — igen, századok, ezredek óta készen, — de a

vendégek nem érkeznek.

Ámbár, vetem magamnak ellen, élvezetlennek kell-e

mondani a természet szépségeit azért, hogy azokat em-

ber nem élvezi ? Nem a természet gyermekei-e az él

állatok isV S nem boldogabbak- e azok távol az emberek-

tl? Fölnézek a fák terepély ágaira, s megrakva látáui

számtalan fészkekkel, mikben a madárfiak háboritlanul

élnek. Köröskörül százféle madárhang zengedez, mint egy

nagy harmónia. A vércse sivit, a harkály kopogtatja a

fák oldalait, a szalonkák fütyölnek, a kakuk, az erdk ez

oraculuma, beszél, a sas méltóságosan lebeg a légben, az

apró madarak seregesen röpülgetnek, mint kiltt nyilak,

itt-ott egy ágbogas szarvas jelenik meg, büszkén tekint-

vén maga körül a szabadban, mely az ö birtoka, a bok-

rok homályain át néha egy róka arany szre villog ki,

a nyulak ijedve futkosnak, természetes, hogy félnek az

emberektl, kiket nem ismernek, az apró, kedves mókus-

kák, mint e társaság komédiásai, utánozhatlan szökeléseket

visznek végbe, fákról fákra szállani látszván, midn a
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megsz;ímlálhatlan sokaságú erdei tarka pillék a zöld fre
leseregeinek, virágágynak gondolnád ket, s midn
szárnyra kelnek, azt hinnéd, a virágok repülnek fel. De
van a dolognak egy erkölcsi fontos oldala is. Lényeges

különbség van azon erkölcsi benyomás közt, melyet

elménkre egy pompásan vad, és egy szorgalom által

müveit vidék tesz. Abban járva közelebb érezzük magun-
kat istenhez. Ennek bája s rendé a halandó emberi

erre, annak vadon, de kies s nagyszer tekintete egye-

nesen a teremt hatalmára emlékeztet.

Utamban e vad tájon keresztül semmi baj nem
ére, bár Szilisztriában ismételve figyelmeztetének : úton-

állók ellen pisztolyaimat töltve s mindig felvonva tar-

tani. Hogy haramiáknak a vidék alkalmas, tagadni nem
lehet, néhol oly homályos szorosokon s oly bokorsürükön
nienénk, vagy inkább törénk át, hogy a lovak ell s

szekér melll karjainkkal kellé az egymásra boruló

bokrok vesszit kétfelé hajtanunk, a kicsapástól behu-
nyással óva szemeinket, s ilyenkor, meg-vallom, az úton-

állók eszembe jutának. Kinek se keze nem szabad, se

szeme nem nyilt, hisz az kész áldozat. Azonban harmad-
napon találkozánk minden haramiánál veszélyesb rém-
mel, melynek nincs karja és megragad, nincs szárnya és

röpül, nincs fegyvere és megöl, nincs szeme és tekintete

borzasztó, melynek hiában állsz ellent, csak ugy mene-
kedel meg tle, ha elfutsz. Már kés este volt, s kocsi-

som is s én is szundikálánk ülhelyeinkben, engedvén
lovainkat magukban haladni. Utunk egy szk torkolaton

vitt, mely mellett jobbra és balra egy meredek s magas
partoldal emelkedett, elboritva százados tölgyfáktól, me-
lyeknek sr ágai egymásra áthajolván, ellünk az eget

is elfödék. Ö midn egy hirtelen görbülettel utunk egy
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sik térre kifordult, egy borzasztó világosság mindkettn-

ket fólriaszta, lovaink fúni, hortyogni, kapálni, ágas-

kodni kezdenek, s alig volt annyi idnk a dl szekér-

bl leugorni. Elttünk mint lángtenger hullámzott egy

ég erd, legalább ezer ölnyi szélességben, vastag oszlo-

pokban eresztgetve fel kékl füstgomolyokat, miken a

pattogó szikrák mint villámok czikáztak keresztül. Föl-

séges látvány volt ez, de iszonyatos. Balra egy bokros tér

már egészen tzben volt, s ég ágai a szél által hajto-

gattatván, hasonló volt egy lángoló tóhoz; középen az

izzó fák ropogással dlvén alá, parázstüzzel boriták el a

földet, mely szinte égni látszott ; itt-ott a távolabb es

fák még zöldeltek, mig mások tettl talpig egyenesen

állva égtek, mint megannyi óriási fáklyák. Ha valami,

ez hasonlitott az ég pokolhoz, s a kép annál töké-

letesb volt, mivel a nyers fák sustorgó sirásai a kin-

lódó lelkek jajgatásait utánozták, mikhez járultak a

fólijedt s ide-oda szállongó erdei madarak kiáltásai,

rivalgásai, üvöltései, s a világtól undorodó baglyok

keserves huhogásai, és még a négylábú állatok bgése,

melyek, a félelemtl kergetve, hol el, hol visszanyar-

galóztak, nem tudván sem azt, hol a veszély, sem azt,

hol a szabadulás.

Nekünk is nagy munkánkba került a megfélemlett

lovakkal a veszedelmet kikerülni , annyival inkább,

mivel az utón, melyen jövénk, visszatérni nem lehetett,

a szél a tüzet épen arra kezdvén hajtani. S midn végre

biztos helyrl szemlélhetk a roppant égést, a kocsisom-

tól kérdem, ki fog annak gátot vetni? az égre muta-

tott. Eleinte azt hivém, a borulatot érti, melybl es-

cseppek már kezdtek hullongani, de midn ismételve

» Allah «-t nevezé, akkor értem, hogy e nép mindent
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istentl vár, s igy e pusztításnak vége csak akkor lesz,

midn annak valamiképen véget vet.

Másnap ismét békével folytatók utunkat, s ha én

még mindig nem tudám elmémbl kivetni a szörny

látványt, török fanatista kocsisom azt bizonyosan el-

felejté.

Bár még nem volt alkalmam látni a valósáiíos

török életet s Atlagot, teljesen benne érzem magamat, s

ennek fképen három oka volt. Egyik török kocsisom

folytonos szemlélete, ki törökül beszélt, török öltözetben

volt, s törökül énekelt, ha ugyan éneknek lehet mondani

egy nemét az orditásnak, melyben uralkodó a torokhang,

de a mely kezdetben bármi kellemetlen, késbb aka-

ratlanul is megragadja a lelket. Nem csoda, mert hiszen

mintegy látni, miképen a keletieknél a hang a vesékbl

darabokban szakadoz ki. Ha a mi éles dalaink a torok-

ból jönnek s a hallgató fülébe mennek, az erteljes

dalaik a szivbl jönnek s egyenesen a szivbe is mennek.

Másik ok a mienkkel ellenkez azon keleti szokás,

miszerint ki itt fejével igent billent, az nem-et, s ki

fejét rázza, az igenlés-t jelent. Parányi dolog magában,

de e napközben annyiszor elforduló s nekünk mindig

felötl szokás minduntalan arra emlékeztet, hogy nyugot

embere vagyok, s most keleten járok, hol mindennek

más, többnyire a mienkkel ellenkez jelentése van. Har-

madik ok volt ama szép, fehér k-kutfkbl csergedez

források látása, melyek e vadonságban oly kellemesen

leptek meg. Ez már egészen keleti szokás, hol a viz

szent, az is, melyet a pap meg nem szentel, hol az

nemcsak szomjat olt, de az áhitatnak is egy részét teszi.

Rendesen e forrásoknál állapodánk meg ; a lovak pihen-

tek s legeltek, törököm mosdott és imádkozott, én pedig



— 16 -

merengtem és elmélkedtem. Ki nem mondhatom, lakat-

lan vidékeken mi jól esik a vándornak egy ily kútf

megpillantása. Az utas nem ismeri a kegyest, ki a viz-

tartót épité, mint a ki épité nem ismeri az utast, ki

annak fris vizével éget szomját oltja; azonban k egy-

mással lelki viszonyba lépnek. A világ végéig mennyi

bálát arat egy ily névtelen kut-alapitó, porló hamvaira

mennyi áldás száll, miket az égben egy angyal az örök-

könyvbe bizonyosan feljegyez, és jótéteményeihez, miket

életében az tu vagy nem tn, hozzáadja ezeket, miket

holta után tenni meg nem sznik. Mi egyszer, mi

kedélyes, mi hasznos, mi erkölcsileg becses eszme ; érez-

tetni a vándorokkal, hogy volt, ki a vadonban róluk gon-

•loskodott, italt nyújtani azoknak, kiket nem ismerünk^

hálát ébreszteni az emberek szivében, s emlékezetünket

ííldatni az idk végéig.

Elvégre a negyedik napon egy hegyhátra feljutván,

kocsisom felém fordult, ostornyelével kelet felé mutogat-

ván. Oda pillantok, s eleinte csak a sötét s terhes felle-

gek tömegét láttam, ugy hogy néhány perez tölt bele,

mig a fellegektl az alattuk hömpölyg komor hullámo-

kat meg tudám különböztetni. A mit láttam, az a Fekete

tenger volt. Még magasbra jutva, egy tágas öböl nyilt

meg elttem, melyet két hegysor mint két bástya fogott

közbe. Utána feltnt egy vár, azután egy kerített város,

melybl néhány hegyes minaret nyúlt ki, — ez volt

Várna.

Keblemet dagadni, s sebesben dobogni érzettem, s

ég szemeim azonnal végig futak a vidéket, meglátni a

magyarok árva sirhalmait. Nem tudván, hol vannak,

természetesen nem ismertem fel, s fájdalmam egy sóhaj-

ban tört ki :
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ó Várna, Várna, füveid

Lengessék hs szelek,

Borítsa csendes nygalom,

Király, emlékedet.

ó bujdosóknak sirja te

Fontus határain,

Itt leng egy sóhajtás feléd

Egy rokon ajkain

!

III.

Várna. Várnai magyar sírhalmok. A régi csatatér. Gondolatok.

A számzött keservesen

Jár talmidon ó bs Várna,

Keserv s bánat nélkül itten

Halmaidon hisz ki járna ?

De keblét mi b s gond nyomja.

Nem a múltnak fájdalomja.

Hiszen ö azt mért könnyezze

,

A mi fáj a múltban, messze ?

Azok, kik itt küzdtek s hulltak

A hazáért, kiszenvedtek.

Rajok sirdombok borultak,

S lágy szél nyögve száll felettek

;

Alkonyán a két hajnalnak

Orcsillagok ragyoglanak.

Álmukat igy alszszák békén

Zúgó tenger partvidékén.

Torlatlauul nem marad bün 1

A szent könyvre esküvétek,

S nem tartván meg az esket hüu.

Halni kell mint hitszegknek.

Mert vívtatok midn itten,

Szemére UI.
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Akkor mennyben volt még isten.

S azért gyzött a hs török,

Szava raei-t szent volt és örök.

A számzött keservesen

Jár halmidon ó bus Várna.

Bánat nélkül magyar itten

Halmaidon bisz hogy járna ?

De keblét mi gond s bú nyomja

Az nem a múlt fájdalomja.

Ö most a jelent könnyezi.

Bár a mnlt sirbalmit nézi.

Várnába érkezvén, fáradságos ntam után els napon

luafam kipihenem, de másnap els gondom vala a ma-

gyarok sirbalmait meglátogatni. Kimenve az ersség

északi kapnján, alig pár száz lépésnyire egy lejts, szk

lapályka nyilik, melyet balra a devini tó, jobbra a Bal-

kánról folyó hegyfok véd , mig szemközt és jobbra a

ázeliden de folyvást emelked partoldalakat zöldel bok-

rok és fák sürün borítják be. Ezen lapályos helyen

domborodik a tizenöt magyar testhalom, mint megannyi

sirdomb. Nem szükséges kalauz, hogy ket fölismerd, ha

kebledben magyar sziv él, dobogni fog hozzájok közelit-

vén, ha nem él, alakjuk is mutatja, hogy régi sirdom-

bok. A hely, hol emelkednek, bokrok által nincs benve,

tisztás az, a Magyarország fell jöv szél gondosan meg-

söpörgeti, s azon tiszta kavicsról és számtalan csigabáz-

ról Ítélve, mely valamennyit elborítja, azt kell hinnem,

hogy a tenger hullámai által felnyomott tó vize néha-

néha el szokja özönleni. Némelyiken itt-ott száraz kóró

leng, jele, hogy itt az idegenben senki nem gondol velk,

mert azon egy pár tövises vadrózsát, mit néhol láték
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rajtok, nem honleányi kéz, hanem a gondos természet,

e közanya ültette, melynek mindnyájan gyermekei va-

gyunk. Emlékül róluk egy marok földet liozék el, és egy

pár érczdarabkát, kétségkivül valamely magyar vitéz

pánczélának töredékét, mit keresni sem kell, oly bven
hever a föld szinén.

Mint a keresztyénségnek Calvariája, az izlam-

nak Medinája, a családoknak temetje van, ugy vannak

a nemzeteknek szent mezi, hova fiai búcsúban méltán

járnak, mert ott seik martyrságot szenvedtek. Erezni

látszik a föld maga az emberek halálát, mert a sirdom-

bok nemde testének megannyi seb-daganatai gyanánt

kelnek-e ? Meghalni fájdalmas dolog, s kétszer fájdalmas

meghalni gyzelem és dicsség nélkül s eltemettetvén

idegen országban, válni ekkép a halál örökös számüzöt-

teivé. Ki ültetne itt sírjaikra virágot? Ki siratná itt meg
az ellenséget ? Kinek volna itt szent az idegen bajnokok

pora ? Ki birna itt nagy lélekkel a szerencsétlenség e helyét

emlékjellel megörökíteni ? St az itt eltemetettek századok

óta érezni kénytelenek hamvaikat tapodtatni ép azok

által, kiktl meggyzettek, mig övéik a távol hazában

róluk megfeledkezének, a történetirókat és a költket kivé-

ve, kik a feledékeny népek kés háláinak egyedüli tolmácsai.

S a várnai sirhalmokban nyugvók iránt a történet

sem igazságos. Kik adott esküjöket megtörék, méltán

lakolának, igy szól az, és nem helytelenül, ha az ese-

ményt pusztán erkölcsi szempontból tekintjük. Valóban,

ha ok és következmény, erény és jutalom, bn és lakolás

közti kapcsolat a közéletben nem mindig szembeötlleg

nyilatkozik, meg kell vallani, hogy itt a bn és büntetése

kézzelfoghatólag jelent meg, s alig mutat fól a világtör-

ténet hasonló példát, hol azon hibáért, mit egy nemzet
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elkövetett, érette az oly rögtön nemzetileg is lakolt. A
keresztyén és muzulmán becsület s szóhség mérkzött

ez esetben a világ szine eltt, s a diadal és annak minden

következménye a muzulmánoké ln. Mert ne feledjük el.

miképen itt a magyar nép nem saját nevében, hanem

mint a keresztyénség képviselje s megbízottja szerepelt,

a római szentszék adta elébe a szabályt, magát csak

ahhoz alkalmazta.

Az 1444ben augusztus l-jén Szegeden a törökkel

kötött béke jogszern illette a magyar nemzetet, mert

az vitéz diadalainak gyümölcse vala, s rá nézve az mind

hasznos, mind diszteljes volt. Miért bontá tehát azt fel

mindjárt augusztus 4-kén? Mert a nemzet vallásához

hiv volt, s az egyház feje, a pápa tudtára adá, miképen

a harcz, mit Amurát ellen Magyarország folytatott, min-

den keresztyén népek közönséges hareza a keresztyénség

közellensége ellen ; és fkép mert általa, s a byzanczi

császár, a velenczei és genuai köztársaság, a burgundi s

több olasz és más európai fejdelmek által folyvást arra

emlékeztetek, hogy az ügy nem csupán magyar, hanem

európai ügy, melynek, ha a magyar nép elbajnoka

megszün lenni, ez egész világrész sorsa veszélyeztetni fog.

E magasb politikai, ez egyetemi keresztyén, e tisztán

európai álláspontra emelkedék a magyar, midn az új

hadjárat terheit s veszedelmeit elvállalta. Azon elnyök-

rl, miket a magyar állodalom magának a béke által

biztosita, lemondott tüstént, mihelyt a többi népek által

európai kötelességére utaltatok. És ép e szempontot lát-

szik a történet s az utókor elfeledni, mint elfeledték az

akkori fejedelmek és népek, a pápa, ki pénzt és katonát

Ígért és nem küldött, a hires, vitéz Scanderbég, ki had-

sereggel Ígérkezett és meg nem jelent, a görög császár,
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s más fejedelmek, kik seregeiket kinálták és nem küldték

el, a velenczei s genuai köztársaságok, kik hajóhadaikkal

nemcsak vissza nem tartóztaták Amurát táborát, hanem

cseng dijért a Helleszponton átszállitották. Egyedül a

magyar nép teljesité, mint nemzet, európai s keresztyéni

kötelességét : liarczra szállt, küzdött és elvérzett. És mi

lön következménye? Constantinápolyba az ut 1453-ban

a várnai sirdombokon keresztül vitt, hol, ha (a magára

hagyatott) magyar gyz, az ozmán nem leendett volna a

keresztyénség félelme századokon át, s annyi derék nép

Koleteurópában nem nélkülözné a szabadságot mind e

napiglan.

i^em. tagadom, egykor én is fonák szempontból itélém

meg e csatát, s midn néha az emlékezet borongó szár-

nyain képzeletem e messze tengerparti sirokra szállá,

bellük mintegy rém emelkedett fel élmbe a hitszegés-

nek vádja, s egy bels szemrehányás megzavará haza-

fiúi bánatomat. De most itt lévén, e siratatlan sirhalmok-

nál, mélyebben átvizsgálám az eseményt, s ugy találám,

hogy bár a dráma egyes személyeit alárendelt indokok

vezérelhetek, a magyar nemzetet egy magasb kötelesség

érzete lenge át, s ha harczra szállt, azt azért tévé, mivel

hivatásának tekinté védeni a keresztet a félhold, Európát

Ázsia s a nyugoti civilisátiót kelet pusztitó hóditói ellen,

ügy, hogy ha a szószegés terhe nyomja is e sirokat, az olyan

teher, mint a márványlapé, mely teher ugyan a sirdom-

bon, de a melyre egyszersmind a megholtnak érdemei, s

nagy, bár szerencsétlen vállalatai arany-betükkel följe-

gyezvék. Ne feledjük, s Európával se engedtessük feled-

tetni, hogy a magyar itt nem mint magyar, de mint

európai polgár vérzett el, ugy is kevés szolgálat az,

mit Európának azeltt és azután nemzeáleg teheténk.
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Hét napig idözéra Várnában, s nem ninlaszték eí

egy napot sem ez árva sirhalmokat megtekinteni. Ez

volt az én mindennapi bncsújárasom, ügy tekintem ma-

gamat, mint a kit a sors ide azért vetett, hogy a nemzet

nevében teljesítsem a kegyelet e szomorú tisztét. Ki

tudja, hol ér bujdosásimban engem is a halál? s ham-

vaimnak is jól fog esni, ha hazámfiai közül valaki egy-

kor meglátogatja.

Egyszer este menék ki e virágtalan halmokhoz.

Csendes, széltelen este volt, az ég szép tiszta, s a vidé-

ket gyönyören világitá meg a bús hold. A völgyet

mint egy fekete kfal, — mint e temetnek kfala, —
kerité körül a hegyláucz, melynek két vége két bástya-

oromként áll a zúgó tenger hullámai felett, melyek a

távolban sötéten csillogdogáltak. Rajtok elszórva vitorlás

hajók lebegtek, megannyi rémek, melyeknek árboczmé-

csei mint néz szemek ragyogtanak felém. Elttem az

ersség fehérl fala nyúlt el hosszan, mögüle a város-

beli karcsú minaretek emelkedtek a légben magasan,

mig balra a devini tó habzott, megvilágítva a halászok

fáklyáitól, kik ezeknek fényével halakat fogdostak. Leülék

egyik testhalomra, s a szerencsétlen csatának gyászos

emlékeibe elmerülék. Látám a fólviradott tiszta szi reg-

gelen mint öltözik fényes pánczélába a fiatal király, s

mint esik ki apródja kezébl az ezüst sisak, midn azt át-

nyújtaná, mint vonakodik megbokrosodott paripája t
hátára venni, mert érzi, hogy rajta a halálba megy,

mint szakgatja meg egy hirtelen kerekedett vihar a

magyar zászlókat. A számra kis, de bátorságban nagy

magyar sereg a völgyben lenn várja a csatát, s felülrl a

hegyoldalból mint egy felhszakadás omlik rá, elbb
tizenötezer lobogó fehér ruhájú ázsiai lovag, s midn ez
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visszavereték , hatezer zöldkabátos lovag váltja fel^

újabb ervel, de nem több sükerrel. Késbb, több órai

harczolás utáii, a számosabb ozmanság megdönti elbb a

magyar sereg jobb, majd bal szárnyát is, de a nagy

Hunyadi János, középen állva, mint a mérleg súlypontja,

most annak, utóbb ennek vivén hatalmas karja segedel-

mét, a törökök kénytelenek lnek megfutamodni. Az ifjú

király vitéz is, bátor is lévén, már addig türelmetlenül

áll a helyen, mit neki a csataterv és rangja kijelelt, í^

ekkor harezvágyát épen nem fékezhetvén , s lengyel

testreitl is a dicsségben részvételre izgattatván, zbe
veszi a futamlókat, s Amurát táborához érve, kis ervel

a janicsárok még pihent tömegét támadja meg, s azokat

kezdetben megrenditi, de ezek magokat újra rendbe

szedvén, a csata csak dühösebb s vérengzbb ln, a király

hivei rakásonkint hullanak a nyilak záporaitól, ot az

ellenségtl már senki sem választja el, egy bárdütésre

lova összeroggyan, s melléje halva terült. Néhány perez

nmlva levágott fejét egyik dsidán, másikon a megszegett

))ékekötvényt hordoztatá körül Amurát a harcztéren —
a török hadsereg örömkiáltásai az eget verdesték, mert

e gyzelemben k nem csak saját gyzelmöket látták,

hanem Allah-ét a keresztyének istene fölött. Ifjú volt

Ulászló, még 21 éves sem, termetére magas, szépsége

férfias, tekintete bátor és njnlt, dolgaiban munkás, ér-

zelmeiben vallásos, föltételeiben állhatatos, kegyes ellenei^

bkez minden iránt. Halála a nemzetre nagy veszteség

volt. Most itt nyugszik korona és trón, st eralékjel

nélkül, együtt nyugoszik hiv vitézeivel. De hol nyugszik ?

Ki tudja megmondani, melyik az sírhalma ? S körül-

hordozám szemeimet, ha vájjon nem találnék-e valami

jelre, midn az esti csend közepette egy zaj üté meg
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fülemet, s hátra tekintvén, a középs legmagasb halmon

egy fehér alakot pillanték meg, mellette egy szürke lóval.

Valóban megijedtem. A holtak képeivel társalkodván,

csaknem azt hittem, hogy a holt király alaka jelent meg

nekem. De ez ijedtség csak egy perczig tartott, mert

mihamar láttam az alakot fehér humuszában lovára

felülni s mellettem a város felé szótlanul elügetni. Egy

török utazó volt.

Ha a csaták leirásait jól érteni akarjuk, elmulhat-

lanul szükséges azok szinhelyeit ismerni. Hü képet csak

igy fogunk nyerni az ütközetrl, s egyszersmind a tör-

ténetírók rajzaiban nem egy hibát fedezünk fel. Ily

hibát követe el a derék Fessler, midn a magyar sereg

jobb szárnyát a tengerpart és devini tó-mocsár közé

helyezi, mi lehetetlenséget foglal magában, miután a

mocsár a völgy baloldalán van. Hasonlóképen a helyis-

meret hihetienné teszi azon hadi tanácsot , melyben

elz nap azon kérdés felett tanakodtak volna: el kelljen-e

a csatát fogadni vagy sem? ha ugyan áll az, hogy az

ozmánok nyomról nyomra követték a magyarokat, s

este mindig ott tanyáztanak, hol a múlt éjjel a magyar

sereg meghála. Várnához jutván a magyarok, itt nem

tlük függött a csatát el vagy nem fogadni, az kikerül-

hetetlen volt. Hátukban a tenger lévén, jobbukon a

meredek Balkán hegysor, a völgyfenékbl kivezet egyet-

len északnyugoti nyilast a török had tartá elfoglalva, s

ha a magyar sereg puszta védelemre nem akart szorít-

kozni, utat vissza Magyarországra csak az ellenség tábo-

rán át törhetett magának. Okszerüleg tehát Hunyadit

nem vádolhatni azzal, hogy véleménye volt a csatael-

fogadás ; az kikerülhetlen szükség volt. Pontosabb kérdés

az : a nemes lelk Hunyadinak a kötött béke megszegé-
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seben mi része volt? Vannak vélemények, melyek t
ellenzjének állítják, de bár mint lett légyen, ha o csak-

ugyan megegyezek, annak okát ismeretes vallásos buz-

galmában s a vállalat európai fontosságának fölismeré-

sében kell és szabad keresnünk, s legkevésbbé azon Ígé-

retben, miszerint a visszaszerzend Bolgárország neki fogott

adományoztatni. E gyanút meghazudtolja egész életpá-

lyája. Hány izben volt alkalma a magyar koronát bír-

nia, és nyult-e hozzá V soha. Czimre nem vágyott, s

midn királyi hatalom volt kezében, annak nem jogaival

élt, hanem csak kötelességeit teljesíté. Ki Hunyadiról

ugy vélekedik, az aztán ne nevezze t nagynak. Minden-

esetre ha a bolgár királyságot el fogta vállalni, azt teendette,

mivel a keresztyénségnek s Európának azon elröu az

hs karjára szüksége vala. Két neme van a nagyra-

vágyásnak, egyik, mely fölvágy, hogy magasan ragyogjon,

másik, mely a nagy helyet azért fogadja el, hogy

nagy kötelességeket teljesíthessen. A történet Hunyadi

Jánosa minden joggal bír ez utóbbiak rendébe soroz-

tatni.

Ezt a szavaiban szerény, viszontagságban nem

csügged, meggyzdésében állhatatos , érzéseiben vallá-

sos Hunyadi Jánost tökéletesen ábrázolja azon levél,

melyet Pestrl 1445-ben május 11-én, tehát a várnai

csata után, hat hó múlva Eugén pápának irt vala :

»Segélyt ígértek, meghivatánk a harczra a keresz-

tyénség ellensége ellen ... Mi megjelenénk ... A sok

fejedelem közül senki sem külde segedelmet, senki
nem pótolá szükségeinket ... A fejedelmek barátsága a

legnehezebb csapás ln ránk, st ígért segedelmök helyett

árulásaikat tapasztalok . . . Mind a mellett is, nevezetes

dúlások, hóditások után az ellenség földén, s gazdag
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martalékkal megterhelve, bántatlanul térheténk vala
vissza ellenségeink elöl, de a keresztyénség összes javáért
fogván vállalatunkhoz, nem akaránk felhagyni azon
ínunkával, melyben akár gyzni, akár gyzetni nem
tartók (licsségtelennek. E szerint a biztos kilátás helyét
szivünkben elfoglalá egy kegyes vakmerség, s

teljes készséggel kelénk fel a veszedelemmel szembe-
szállani. S mindkét részrl megtörténik a támadás,
számra nézve egyenetlen, de ers, s csatázánk kés
alkonyig, a nap és csata együtt múlott el. Részünkre a
harczot sikertelenné tette a miudig új meg új sokaság
folytonos elrohanása, mely által nem annyira meggy-
zeténk, mint elborittatánk s szétválasztatánk egymástól.
Azt azonban mind min szemeinkkel látók, mind utóbb
biztosan megértk, hogy nem kevesb vérontást okozánk,
mint szenvedénk, s a gyzelem ép oly szomorú, mint
kárteljes az ellenségre nézve ... De hiszen hadban veszély
nélkül soha semmi nagyot nem kezdhetni, a szerencse
a mit elvesz, újra visszaadja, maga a fájdalom csak
neveli a bátorságot s ingert a jövend vállalatokra ... A
mi most történt, az sem nem a mi puhaságunknak, sem
nem a törökök edzetének következménye . . . Midn
fegyvertl s embertl üres táborunkat a barbárok elfog-

lalták, nem az ellenséges ernek, hanem az isteni
Ítéletnek súlyát hordoztuk. . .«

Azonban e csapás bármi súlyos volt az országra
nézve, hadserge elveszvén, a gondviselés kegyehuesnek
mutatá magát a nemzet iránt, Hunyadit megszabadulni
engedvén, ki a nemzetnek karja, st több, lelke volt.
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IV.

várna.

Hunyadi János emlékezete.

A kis Erdély egyike a íoki legregényesb tartomá-

nyainak. Csak a távol Scotiának felvidéke haladja felül,

hol a borongó ormokon s a magános tavak szélein Ossian

ködalakai egy-egy csillag kiséretében lengenek, és még

az isteni Helvetia múlja felül, hol a bérczekböl magas

ersséget alkotott magának az ur, melybe alulról az

embernek csak szemei, felülrl az égbl a napnak csak

sugarai jutnak el.

Erdélynek nyugoti részében foly a Sztrigy, zúgó,

sebes, hegyi patak. Köröskörül sötét magasságban állanak

lombos erdk, benne mindenik darab fa több századnak

emléke. Töveiknél f és virág n, tetikkel a nyarga

szél játszadozik.

S e kiesen vad vidékben lakik a szép Eliza, s

ölében mulat egy eleven gyermek, glória nélkül feje

körül, de lángoló szemekkel hosszú pillái alatt. Es e

gyermek napról napra n, hiv gonddal neveli t jó anyja

ott a szabad természetben, zöld erd zúgásán, vad ga-

lamb szólásán.

Nincs e gyermeknek semmije egy aranygyrn kivül.

Nincs más mulató társa, mint egy fekete holló az

erdbl.

S ez egyetlen barát is egykor elcsípte tle arany-

gyrjét, ez egyetlen vagyonát, s vele a legvénebb tölgy

legmagasb ágára szállá föl.

De e gyrnek nem szabad elvesznie. Ez egy
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kalauz, mely Budára, a fejedelmi várba vezet. Ez egy

varázs jegy, melynek elmutatására megnyílik a királv

aranysátorának valamennyi szárnya, s utána a király

emlékez szive. E gyr ez egész vidéket, a meddig lát

a szem, a mennyire elhallatszik a vadászkürt harsogása,

egykoron e gyermekévé teszi, hogy legyen ur ott, hol

árva volt.

Es elröppent a hangzó húrról ércztollain a biztos

nyil, s a tolvajmadár piros vérében ott hevert a tölgy alatt.

De a megholt barátnak száraz gályákból máglyát

emelt a gyermek, azon azt megégette, s hamvaiból az

feltámadt, késbb mint jelkép a gyermekbl lett hs ezi-

merén, utóbb pedig egy szent kor.ona alá helyezte t
Corvin királyi hatalma.

Némely történeti rók Oláhországba mennek, s ott

keresik a fejedelmet, kitl e gyermek származott. Mások
azon király ágyékában lelik eredetét, a ki Budán Zsig-

mond név alatt fényes palotában lakott. Vannak, kik

Paláolog, a görög császár leányát mondják azon boldog

nnek, ki t szülte. A nagy emberek s átalában a nagy-

ság származását; minden korban némi titok boritja be.

Mikép találták Mózest az iszapos Nil nádjai közt? Ho-

mér melyik éghajlat csillagai közül nyerte érzékeinek

ihletét? Jézus miképen támadt az ártatlan liliom szédit

illatából? Honnan gyl össze s mi titkos utakon a ten-

ger roppant birodalma? Es az óriás sziklák tartományait

ki állitotta össze, szülte ket a föld magából, avagy

isten karja építette föl? Én elttem bíbornál s minden-
nél beesesb : a por és föld ; ezért én a porban, s mi
ehhez legközelebb van, a népben keresem a nagy em-
berek eredetét.

Igen, nem a liliom illatából született e gyermek,
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mint a megváltó, hanem a szerelem rózsájából, melynek

piros szine a hadat jelelte ki életösvényéül, tövisei a

fegyvert rendeltetéseképen.

Felntt egy jó anya gondos ölében, zöld erd zúgá-

sán, vad galamb szólásán.

Felntt egy vidékben, hol a hegy s mez kebele

tele vau a legjobb vassal, mit választhatni egy bajnok

kardjának.

Bölcsje volt a szabad fold, hajléka a menny bol-

tozata, vezérfény fölötte a világoló nap, kebelében csak

egy érzelem foglalt helyet : a hazaszeretet, lelkében csak

egy hit foganzütt meg: istennek hite s imádása, a fen-

álló vallás útmutatása szerint.

E gyermekbl ln Hunyadi János.

Eredete, mint gyökerei a pompás tölgynek, a fóki-

ben, a történet sötétségében vész el.

Százada csodálván t, s halála után fiát, a nagy

királyt, e közben feledé nyomozgatni ama nemes, sze-

rény és igénytelen ifjú származását, ki a XIV. század

végén, egy zivataros reggelen, hat huszárkával állott egy

zászlósúr szolgálatába.

Némely életpálya oly könny és szép mint a tisz-

tuló csillag rövid futása, fénynyel kezddik, és végzdik

tündökölve.

Némely pedig olyan, mint a napé tavasz kezdetén.

Midn pompás ábrázatában fölkél, zivatarral, széllel,

sötétséggel elborítva találja a fold szinét, s nagy mun-

kájába kerül világot terjesztenie mindenfelé, ugy in-

téznie a szél járását, hogy az hozza és vigye a terméke-

nyít illatporokat, ugy összenyomnia a fellegeket, hogy
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azok est hintsenek a szomjas mezökre, s diadala pil-

lanataiban leküldeui sugarainak melegét, liogy a mi

elvettetett, megöntöztetett, az ki is keljen és fel is \drágozzék.

Az ilyen pálya sok dicsséggel, de sok küzdéssel is jár, és

az ilyen munkateljes napnak kedves és óhajtott a nyugo-

dalom, mely este reá vár a tenger lágy hullámaiban.

Hunyadi Jánosnak ilyen pályát mére ki a végzet.

Egész életét a csaták zajában tölte el.

Zsigmond királylyal Csehországban harczolt trónjá-

ért és a hussziták ellen, Filep, a májlandi herczeg seregé-

vel Olaszország különböz tartományiban vivott. Midn
Ulászló magyar királylyá választaték , a pártütket

gyzé le, sok várakkal egyetemben visszaszerezvén Horvát-

országot is. Késbb diadalmeneteket Styriában, Carin-

thiában, Carnioliában, Austriában tartott, midn hadat

vive Fridrik római császár ellen, ki a magyar ifjú

királyt s a szent koronát a nemzetnek kiadni vonakodék.

De mióta a török nép a félholdat a fekete s mar-

mara tenger innens partjára is áthozta, mióta itt két

világrész, kelet és nyugot, két vallás, a keresztyénség és

izlamizmus szállt iszonyú harczba egymással , azóta Hu-

nyadit mindenek felett azon egy magasztos eszme lelke-

sité : Európából a törököt végkép kiszoritani. Nemzetét s hó-

nát megoltalmazni, ez volt örökös gondolata ; biztosítani Eu-

rópa nyugalmát az ázsiai hóditók ellen, ez volt a feladat, mit

megoldani vágyott ; a biblia és korán közé válaszvonalul

egy tengert állítani, ezt tzte ki élete végczéljául, —
mert mind e hároni, a haza, Európa s a hit nagy vesze-

delemben forgott.

1448-ban ezt irta Alfonz arragoniai s siciliai

királynak: „Én már felöveztem magamat a rég óhajtott

ösvényre lépni. E nagy munkába fogni az én köteleissé-
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gera volt, bevégezni és végrehajtani magasi) erknek és

a mindenhatónak van fentartva." Miklós pápának pedig,

ugyan azon évben, így irt : „Most már hozzá fogok szent

fogadásom teljesítéséhez, s elvégeztem magamban, inkább

kimúlni a csatában, semmint hitem s nemzetem vesze-

delmeit tovább szemlélni, azon niego-yözdésben lévén,

hogy nem fog szégyenemre válni, akár az mondassék

rólam : ,jól gyzött', akár az : ,becsületesen halt meg/

Ki nem ismeri Hunyadit, e világító s rtoronyt

kelet felé a XV. században ? Ki nem ismeri t mind a

keresztyén, mind az izlam világban, ott mint várat, mely

véd , . itt mint tábort, mely megtámad ? Kinek zászlói

lobogtak annyiszor gyzelmesen a Haemus havas ormain,

a fekete tenger zúgó partján, s ott hol Adrianopol fek-

szik, és egykor a ragyogó Sophia virágzott ? Nem
volt-e ama hs és vezér, ki negyvenszer ütközött
meg a török táborral, tizenhárom uagy

harczot vivott vele, és ebbl csak kettt veszte el, és a

kett is, egyik Várnánál, másik a Rigómezn, oly véres

vala, hogy a török a csata mezejénél idébb soha nem jött.

s a diadal után soká tehetetlen maradt ? Nem volt-e

ama vezér, ki mindig csak 12—32,000 emberrel 80—
200,000 töröknek ada csatát? Kétszázezerét messze túlha-

ladt azok száma, kiket leölt avagy elfogott. Ott, hol zászló-

ját lobogni szemlélte a török, sokszor visszavonult s eltá •

vozott ütközet nélkül. Az neve maga egy hadsereg

volt. Mint az ozmán történetírók mondják, az nevének

félelmét használták a török anyák is gyermekeiknél.

Az akkor élt nagy szultánok nem abban láttak gátot

Európa meghódításában , hogy tenger választja el a

két világrészt egymástól, hogy a kevély Byzancz még

áll, hogy a pápa Rómából küldözi mennyköveit és



— 32 —

parancsait, a legfbb gátot abban látták, hogy él —
Hunyadi.

S mig élt Hiinyadi, a mind számára, mind fanatis-

musára nézve rettenetes török-tatár-mongol tábor gy-
zött mindenütt, csak ellenében nem.

Szerbiában fekszik a Rigómezö, melyet átmetsz a

sebes folyású Raska pataka. Köröskörül hegyek és er-

dk emelkednek vad kietlenségben. S ki az, a ki ott egy

szk és árnyékos völgyben menekedve siet? Termetére

középnagyságú, tagjai izmosak és igen arányos , st
kellemes idomzatúak s homloka boltozatos és ragyogó,

haja aranyvilágos, de kitünleg szép ajka, és szépek

nagy tündökl szemei, melyek egy bizonyos neme?, sze-

rény, de egyszersmind okos és határozott akarat kifejezé-

sével birnak. Arcza hasonló a nap arany-ábrázatához, melybe

a mvész a szem, orr, száj s az egész emberi kép vona_

lait belerajzolja... A menekv vitéz fegyver nélkül van.

Ö egy szoros útnál két jancsár fogja körül, s mindkett

a mellén fényl drága kereszthez kap. De alig tusakodnak

egymással a kincs felett néhány pillanatig, az üldözött

bajnok, megtartván lélekjelenlétét teljesen, kirántja egyik-

nek hüvelyébl a kardot, s miután vele ugyanazt le-

szúrta, a másik orditva megfutamodik, és hangzó kiáltás-

sal vész el a rengeteg srjében. A szent keresztet Hu-

nyadi már sokszor megmenté, — ime most t viszont

a kereszt mentette meg.

De t, ki még napokig bujdosók a vadonban, egy

áruló szerb kalauz a szerb despotához vezette, és ez ál-

nok ember nemcsak foglyul tartóztatta le, st ki akarta

adni a töröknek. Azonban a nemeslelkü szultánnak nem
kellé a szerb gyalázatos ajánlata. így jutott vissza Hunyadi

nemzetéhez, mely t pompával és ünnepi örömmel, nem
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mint megvert vezért fogadta , hanem mint a hadak is-

tenét, ki nem hoz ugyan tábort magával, de azt teremt

mindenütt, a hol van.

Végig forgatom hazám, st a világ történetének

számos lapjait, s nem ismerek embert, ki oly nehéz kor-

ban, oly kevés eszközzel oly nagy dolgokat és azokat oly

nemes és igénytelen lélekkel vitt volna véghez. Csak a

tiszta menny kék boltozatához tudom öt hasonlítani, mely

oly szelid , oly egyszer s oly pompátlan és mégis oly

fölséges.

Drakula oláhországi vajda, a várnai csata után t
hitetlenül letartóztatta. Hunyadi ezt megbocsátá neki.

De késbb fellázadt a magyar korona ellen, ezért életé-

vel lakolt.

A szerb despotától, ki a rigómezei ütközet után

tette foglyává, utóbb elvette tartományait a török. Sege-

delmet, bár szégyenpirulva. Hunyaditól kért, és , nem em-

lékezvén meg a múltról, fejedelmi székébe visszahelyezte.

Ciliéi Ulrik, az austriai helytartó, kétszer törekedett

élete után, becsületét és jó hirét pedig folyvást sértegette.

Késl)b rá nehézkedvén a sors karjai, szövetségre hivta

fel Hunyadit, és megengedett a kigyónak, mely idt

tle csak azért kére, hogy az alatt ellene több mérget

gyjthessen.

A vallásnak tökéletes hive volt, s Jen pápának

megirta, mikép az ország bels dolgainak intézését örö-

mest másokra bizá, hogy minden erejét és idejét nem-

zete s a szent kereszt ellenségeinek legyzésére fordít-

hassa ; de midn a pápa túUépe a határon, nyiltau

megirta azt is: „a pápai tekintélybl nem akarok le-

vonni semmit, de az ország jogait sem engedem hán-

tatni semmiben.

«

Szemére UI. o
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Javaiból a mi jövedelmet kapott, azt tábora feutar-

tására költötte mind. Az országnak mindig volt ellensége,

és a királynak serege sokszor nem volt, de Hunyadinak

volt mindig, — ö a hazában a gondviselést képviselte,

mely nem késik el soha, mely nem szunnyad el soha.

Midn a király nagybátyja fegyverrel akart ma-

gának igazságot szolgáltatni, azt Ítélte : az er nem elz-

heti meg a jogot s Magyarországban a fegyverek csör-

gése között sem szabad a törvényeket meg nem tartani.

Midn pedig ugyanazon királyi, nagybátya régi nemes-

ségeit és sei hosszú sorát emlegetné, azt válaszolta neki

intleg : liogy nyomorult és nemtelen épen az, ki magát

nemesnek nem saját erényei, hanem eldeinek érdemei

által véli.

Gyzedelmeirl tudósitván a nemzetet, a királyt, a

pápát, magáról azokban nem is emlékezik, a sereg bátor

küzdelmeit alig érinti, az ellenséget nem kisebbíti és nem

nagyobbítja, elttünk úgy állt mint vezér, ki puszta
jelentést tesz azon diadalról, melyet az ú r, az Isten

végzett el.

nemcsak dics, valósággal nagy ember. A
tettet szereti, nem a dicsséget, mely belle származik. A
szolgálatot kedveli magát, nem az érdemet, mi általa sze-

reztetik. Végre akarja hajtani a mit jónak, szükségesnek

hisz, de nem azért, mivel az hírt és nevet ád. St elbá-

mul, midn lenn mélyen alatta egy egész világot lát cso-

dálkozva tekinteni feléje föl, mint a sas, mely sziklafész-

kébe röppent föl, — nem a magast, csak hónát kereste.

Jó bajnok volt, igy belle bátor parancsnok s eb-

bl bölcs hadvezér vált. Ismerte a hadnépet, mert közötte

élt, vele tanult, vele szenvedett, igy azzal bánni is tudott.

Félelmet soha nem mutatott, igy azt katonái sem ösmer-
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ték, keveset beszélt, de nyájasan, a liarcz eltt többet, de

nem sokat, — mint midn a szell az aeolbárfának búr-

jain átfutva lelket bat, úgy szólt szivbez és lélekbez az

ö beszéde. Csata eltt katonái összeölelkeztek és csóko-

lódtak, niintba örökre elbúcsúznának, ez volt a tábori

szokás ; a harczi jelszó mindig ez volt : Jézus. Egész jel-

lemét azon komoly és szives nemesség bélyegezte, mirl

az ó világban Róma nagyjaira ismerünk. Egyszeren, kér-

kedés nélkül végezte a legnagyobb dolgokat, nem azt

hirdette, a mit tenni fog, hanem azt jelentette be, a mit

elvégzett. Hadban bátorságának s óvatosságának köszönte

a diadalt, tanácsban azon fölséges józan észnek, mely

semmi dicsvágy, sem önzés által nem tévesztetvén meg,

mindig tisztán látta a valót, a legjobbat, a leghelyesebbet.

Mivel bkez volt, mindig volt tábora, mivel hazafi volt,

mindig pártja volt maga az ország , mivel hs, eszélyes^

cseles volt, nem hiányozhatott harczban a gyzelem, mi-

vel igaz, nemes, bölcs volt, akarata mindig a többségé

is volt.

Az derült, higgadt, bizalmában és nyugalmában

egyképen fönséges lelkülete gyönyören tükrözik vissza

ama levélbl, melyet a várnai csatáról Jen pápának irt.

»Segélyt Ígértek, (irá május 15. 1445.)... meghivattunk

a harczra a keresztyénség ellensége ellen ... Mi meg is

jelentünk ... A sok fejedelem közül senki nem küldött

segedelmet s senki nem pótolta szükségeinket ... A fe-

jedelmek barátsága a legnehezebb csapás ln ránk. st
az Ígért segédeim ek helyett árulásaikban részeslénk . . .

Mind a mellett is, nevezetes dúlások, hóditások után az

ellenség földén, s gazdag martalékkal megterhelve, bán-

tatlanul térhettünk volna vissza annak hadai ell, de a

keresztyénség összes javáért fogván vállalatunkhoz, nem
3*
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akartunk felhagyni azon munkával, melyben akár gyzni,

akár gyzetni nem tartottuk dicsségtelennek. E szerint

a biztos kilátás helyét szivünkben elfoglalá egy kegyes
vakmerség, s teljes készséggel keltünk fel a vesze-

delemmel szembeszállani. S mindkét részrl megtörténik

a támadás, szám szerint egyenetlen, de ers, s csatázunk

kés alkonyig, a nappal és csata együtt múlik el. Ré-

szünkrl a harczot sükeretlenné tévé a mindig uj és uj

ellensokaság folytonos elrohanása, mely által nem annyira

meggyzettünk, mint elboríttattunk és szétválasztattunk

egymástól. Azt azonban mind saját szemeinkkel láttuk,,

mind utóbb bizonyosan megértettük, hogy nem kevesb vér-

ontást okoztunk mint nyertünk, s a gyzedelem ép oly

szomorii mint veszteségteljes az ellenségre nézve , . . De
hiszen hadban veszély nélkül soha semmi nagyot nem
kezdhetni, a szerencse újra vissza fogja adni, a mit el-

vett, s a veszteség fájdalma maga csak öregbíti a bátor-

ságot a jövend vállalatokra ... A mi most történt, an-

nak sem nem a mi puhaságunk, sem nem a törökök

erénye az oka . . , Midn táborunkat fegyvertl s ember-

tl kiürítvén, azt a barbárok elfoglalták, nem az ellen-

séges ernek, hanem az isteni Ítéletnek*) súlyát

hordozzuk."

nem számát nézte seregének, hanem lelkesedését^

s ha kellé, kevéssel sokat s rögtön megtámadt, mint tette

Vaskapunál ; ha kellé, visszavonult álszégyen nélkül, mint

tette Erdélyben, hol aztán másnap fényesen gyzött ; ha

kellé, a nagyszer czélért mindent merészelt, mivel a

had szerencsejáték is, mint tette Várnánál. De a gy-
zelemben is szerény maradt és mérsékelt, egyik legszebb

*) Ezalatt talán a megszegett királyi esküt e'rti.
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diadala után köté a tízévi békét, mint a veszteségben is

csüggedetlen maradt és bizó a jövendben, a mint ezt

maga monda : a vesztett csata lelkemet nem töri meg:,

liauem ingerli, bátorságomat nem gyöngíti, hanem növeli,

és vágyamat is a harcz iránt. Egy név volt , és ez egy

név volt ekkor Magyaroszág legnagyobb hatalma. Mint

a földet biztositja a szivárvány, hogy nem boritja el özön-

viz többé, a nemzet, st az összes keresztyénség a török

tábor árja ellenében, csak az ö kiterjesztett karja által

-érezte magát biztosítva, általa, a ki semmivel nem birt,

mit nem áldozott volna fel honának, a ki vallásos ember

volt, utolsó betegségében sem engedte, hogy a szent áldo-

zat hozzá hozattassék, kinja közt is ot kellé vinni a ká-

polnába, a ki hive volt a királynak, a gyöngének, söt az

árulónak is. A czimer, mit ez a holló mellé adott, fejezi

ki Hunyadi valódi nagyságát leghívebben : egy oroszlán

hatalmas körmei közt tartja a magyar koronát, birja — de

nem tartja meg.

És midn látná, hogy az európai fejedelmek üres

Inztatgatásokon kivül semmit nem tesznek a félhold ro-

hanó veszedelme ellen, hogy a pápa hatalma sem képes

kell segedelmet teremteni, és fképen, midn látná, hogy

a haza sorsa az övével igen is összefonódnék,

s neki ellenségei, irigyei támadnak az udvarban : óhajt-

ván e kettt elválasztani egymástól, shogy egyene-
sen csak ellene irányoztassék a nyil, mely
nem a hazának, hanem csaknekivau szánva:
sürgette az ifjú királyt széke elfoglalására, pedig a

helytartó kirjílyi hatalmát lesvén , sietett — nyugodni V

nem, hanem mint hadvezér, sz hajfürteivel, s több mint

70 évekkel érdemes vállain a török határszélre ment, s

Erdélytl egészen Horvátországig, a bükkfával boritott
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sziklás hegyvonalon csak egy név hangzott, az ö r n e-

ve, remény innen, félelem tul; csak egy zászló lobogott,

a háromszinü — Hunyadi kezében.

így végezte ö nehéz munkáit, mint Herkules egykor.

A dicsség nem elzte meg, hanem követte, nem
kereste azt, de találta útjában. Hasonlók voltak az ö

tettei azon ágyukhoz, melyeket vitt a törökök ellen, akkor

hangoztak, midn már lövegjök a czélhoz jutott. Nem
ismerte öt senki mint iiQut; de tetteivel gyarapodott

hire, s midn érdemei végtelenek lnek, akkor ragyogott

dicssége is végtelenül.

Nézd ott Erdélyben Gyulafehérváron túl mint gyzi

meg a török sereget, mint hull az, miként érett vetés

az ers arató eltt, s ime ellép a megszabaditott

hetvenezer magyar, oláh német népség, kiket Mezeth

bég rabul viendett Asia földére, — reng a mez lábaik

alatt, térdre borulnak a hs lábai eltt, imádkozván, és

sirva, és örömben, és jó kedvben, és bánatban fölkiálta-

nak hálaadó s harsogva visszahangzó szózattal, — ha sziv

volna a föld, megrepedne, ha oly messze nem volna, e

hangvihartól megnyilnék az ég.

Nézd a templomokat és kápolnákat az országban,

bennök a nép mindenütt oltárral, pappal, énekkel talál-

kozik, és — az képével, mely az oltár mellett, és az

ellentl elfoglalt zászlókkal, melyek az oltárok fölött len-

genek. Természetes volt e szerint, hogy a nép istenben,

és utána benne bizott.

Nézd ott Szeged varosát, az alföld csalóka déli-

bábjai között, hova vesztett csata után s fogságból ér-

kezik meg ; d'adalmi ünneppel fogadják a nép s az

ország nagyjai, — mit érne a világ a megváltó, mit hasz-

nálna az országnak a tábor e vezér nélkül ! ?
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Nézd Rákos szent mezejét, Pest mellett ; ott, hol a

magyar nemzet választotta királyait, ott választja t,

egy szivvel s lélekkel, az ország kormányzójává fejedelmi

hatalommal, amaz ifjút, a hat szegény huszár egykori

vezérét, és az egész hazában van öröm, vigalom, ünnep,

megnyugvás a nehéz múlt után, bizalom a közel és tá-

vol jövben, — ez nemzeti közünnep, de családonkint üle-

tik meg, mert minden h polgár valódi örömünnepet érez

keblében.

Nézd a külföldi fejedelmek követeit, a genuaiakét,

a velenczeiekét, burgundi herczegét, Ökanderbegét, az

albánok Nagy Sándoráét, a siciliai királyét, a görög csá-

szárét, a római császárét, a pápáét, mind üdvözletet hoz

neki és ajándékot; ez harczi paripákat, amaz éles kardot,

emez bokros nehéz buzogányt, a pápai követ berezegi
kalapot hoz, — elfogadja , a mit harczban használhat,

a berezegi kalapot félre teszi.

Nézd Bécsben ama nagy piaczot, mit most Hof-nak

neveznek, tömérdek ezer ember, vasárnapi köntösébe öl-

tözve boritja el azt, ott van az összes népen kivül a f-
városi elöljáróság, ott vannak az osztrák, cseh, magyar
bárók, grófok, berezegek, zászlósok, ott a püspökök, ér-

sekek, cardinálok, ott vannak a szomszéd orszások nagv-

jai, és az ifjú király fejdelmi diszöltönyében ülve aram-

trónjára, a nagy hirnök által adja tudtul a világnak

háláját és Hunyadi nagy tetteit. Hirdetteti ifjúságát és

késbb viselt dolgait, mint ln mindig nagyobi) a mint

pályáján eléhaladt, hirdetteti kürtszó mellett, hogy Hu-
nyadi hóditá vissza Havasalföldet és Oláhországot, Bul-

gáriát és Szerbiát, melyek a birodalomnak részei, —
eszközölte, hogy a királyt az ország fejedelméül közös

akarattal elfogadta, gyzte le a bels villongásokat.
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o állott ellen diadalmasan a töröknek, s egyedül
csak , a vezér az, a ki nem csak megtartotta az orszá-

got, hanem azt ki is egészítette, st megnagyobbítva,

semmint azt a király eldei birták, és teljes békében

adta azt vissza a király kezébe. Mi ritka tünemény a ki-

rályi nyilvános hála; de mi fölséges látvány! E pilla-

natban az ifjú fejedelem oly nagy volt szavaiban, mint

tetteiben Hunyadi.

S Ill-ik Calixt pápa öt a hit vedének nevezte,

s már készen volt az irat, melyben t királyi czim-

mel ékesitendi fel, s a korona, melyet babér helyett hom-
lokára tzend. De a halál megóvta t e kísértettl,
— a történetre bizta, hogy nagyságát beszélje el a mara-

déknak ; a költkre bizta, hogy tiszta dicsségét zenge-

dezzék isteni hvmnuszokban. Ót a halhatlansás, nem
földi korona illeti.

nem lett király, fia lett azzá.

Mint illik, hogy a gyermek kisebb maradjon apjánál.

Miután elbb kerestük Hunyadi eredetét lenn a föld-

nek silány porában, melyben virág és arany s minden
terem, a mi jó és szép, miután büszke kebellel követtük

fölséges pályáját, mely mint a szivárvány vigasztaló ive-

zete fejünk felett, szelíden s hatalmasan nyúlik végig

hazánk történetében, következik, hogy tanúi legyünk a

halál kikerülhetlen pillanatának. S látni fogjuk, hogy az

ö élete mindenben hasonló volt a napéhoz, mely a sötét-

ségbl lép el és megfutván magas körútját, elbb meg-
állapodik a láthatár szélén, arcza még egyszer kigyúl,

mintha fölelevenednék újra, és még egyszer visszanézvén,

ugy nyugoszik el.
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És este megszólalnak a tetkön és völgyekben az egy-

házak és kápolnák méla és gyászoló harangjai, a népnek

örege imádkozik, ifja énekel, melybe a madársereg egy

része is belevegyül, a növények pedig füstölg illataik-

kal áldoznak, — a jótékony nagyság ekképen áldva

távozik el a föld szinérl.

Odébb fonom emlékezetem sötétül szálait.

Az id 1453-at számlált. Il-ik Mahomet lépé a szul-

tánok trónjára. Ifjú, de érett s bátor volt, dicsségre

vágyott s a nagy hóditó hirére. Ázsiának nyugoti része

hatalmában volt. Persia szövetsége. Arábia felé is kezde

terjeszkedni. Birta Afrikának egy részét, minden orosz-

lánaival a sivatagokon, minden krokodiljaival a vizekben.

A tatárok és mongolok pusztító serege, ha jiarancsolta,

segítették. A muszka adóval tisztelkedett udvarában. Az

aldunai tartományok néha föllázadtak ellene, de többször

hódoltak ; Lengyelország ellenállt , azonban nem is ez

északi vidék vonzotta a törököt. Európának ka])uja Ma-

gyarország, ez ingerelte t, ez kellett neki, és ezt nem

tudta birtokába keríteni.

Mint midn a vizek pusztító árja zúgva terjed a

meddig tért talál, s miután útjában meggátoltatik, fel-

tartóztatik, megállai)odik, örvényt képez, mélységre tö-

rekszik s állandó ágyat készit magának: ugy 11. ]\hiho-

met is néptáborának özönével Magyarországon keresztül

nem borithatván el Európát, a kevély Byzancz eltt meg-

áll, s azt székhelyéül választja azon hatalomnak , mely

innen keletre és nyugotra egyiránt messze ki fogott ter-

jeszkedni.

És Byzancz, a hires, a ragyogó, a büszke, hatalmá-

ba került. Harczi ménjérl Mahomet egyenesen Sophia

templomában szállá lo. Bal kezével jelt adván, kú]>járól
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a kereszt lebukott, s helyén a félhold tnt föl, mintha

az égbl bocsátkozott volna oda le, — jobb kezével pedig

az oltárt dönté halomba, s a legrégibb keresztyén biro-

dalom helyén támadt török birodalmat e szavakkal mn-

tatá be Európának az uj császár: „Egy nap van az égen,

ill, hogy egy fejedelem legyen a földön is."

És e hírre egész Európa megrendült, mint egy álta-

lános földindulásra. A leírhatatlan rémület a legtávolabb

országokba elhatott, mintha egy napfogyatkozás szállta

volna meg a földet. A nép a rabságtól iszonyodott , a

nemesség birtokát féltette , trónjaikat a fejedelmek , a

szent kereszt uralkodását. És gyléseket tartottak orszá-

gok és királyok. És szövetségeket kötöttek. És Ígértek

pénzt, nagy összegeket, és Ígértek katonát sokat. És a

pápa közbocsánatot hirdetett mindennek , a ki a török

elleni hadjáratban személyesen vagy ajándék által részt

veend. És a fpapok és ékesszóló szerzetesek országrul

országra jártak hirdetni a közbocsánatot és a keresztes

háborút. És Károly, a francziák királya, személyesen ké-

szült jönni a hadba. A dán, svéd, norvég király sege-

delmet Ígért. Alfonz is, a szicíliai nagy király. Filep is,

a burgundiai. Velencze és Genua hajós erejét ajánlotta.

Ezen kivül vártak vitézeket Spanyolországból. S ott vol-

tak, kikre számítanak, a csehek, a lengyelek, ott voltak

az ázsiai keresztyének nagy számmal , Ciliciában, Bi-

thyniában , Kappadócziában , Pontusban , Syriában , ott

voltak az ibérek, trapezuntiak, arménok és a görögök,

kiknek nagy része még akkor szabad volt. És mindenfelé,

a czellákban , az egyházi beszédekben, az országgylési

szónoklatokban, mindenütt hangzott az ijeszt és rettenetes

szó: „Eddigelé Magyarország volt Európának paizsa s a

hitnek védfala. Lehetetlen , hogy ez maga egyedül a
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300,000 emberbl álló vad tábornak soká ellenállhasson.

S ha az ers magyar nemzet elvész , nem lesz többé biztos

Itália, sem Germania, és ha ez nem lesz szabad, a Rajna

nem fogja Galliát megvédeni, és ha ide jut a török, a

spanyol segedelem már nem fog többé használhatni. Fegy-

verre, fegyverre ti európaiak mind, és ti hív keresztyének I

Ha most nem segítjük a magyar nemzetet, benne mi is.

elvesztünk. Ott közös harcz foly, az európai mveltségé

Ázsia vadsága, a keresztyénségé az izlamizmus ellen."

Buzditó és vészt jósló próféták támadtak nagy szám-

mal a népben mindenfelé , s a sors ugy akarta, hogy

üstökös csillagok ez idtájban gyakrabban jelentek meg^

a nemzetek rettentésére.

Az ó világrész , mit Európának nevezünk, lángban

állt és ingadozott.

De — nem küldött segédeimül egy katonát sem.

Magyarország egyedül állt a szörny tusában.

És Magyarországban ismét Hunyadi állt egyedül.

Azonban 1454-ben maga elébe ment a kevély

H. Mohametnek Szerviában, s a várakat tle visszafog-

lalván mind itt, mind Bulgáriában, s két hadtestét irtó-

zatosan megvervén, vezéreit elfogta, s miután Mohamed

maga kétszer kerülte ki a neki ajánlott csatát, miután

a Haemus magas hegyein sietve visszavonult : Hunyadi

diadalmasan tért vissza a hadjáratból, melyet Byzancz

hóditója ellen kezdett meg.

És ekkor utolszor, s bár koszorús halántékkal,

de nemesen és egyszern ira Hunyadi mind a császárnak,

mind a pápának, felhíván és intvén ket, hogy itt az.

id, most vagy soha.

A törököt Bulgáriából és Romániából most kiszo-

ríthatni túl a tengereken. Kevesb er kívántatik hozzá.
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mint vélik, de az kell rögtön s haladéktalanul. Száz ezer

emberrel, melynek csak három hóra adjanak dijt, kész e

munkát végbevinni, késbb fogja ket ellátni abból, a

mit martalékul szerzend. Ha ez nem történik most, a

jöv tavaszkor a török újra meginduland hadával az összes

keresztyénség ellen.

És az európai fejedelmek és nemzetek felindultak

az ozmán ellen, szörny haraggal és lelkesedéssel, de elvo-

nulván e rettenetes tz és vihar, a tenger maradt réo-i

nyugvó tétlen állapotában. A római papi hatalom orosz-

láni ordítással rázta fel a keresztyén világot, — de a

rémitö hang üresen hangzott el a négy szelek felé.

St ez orditás és lármás készület csak az ellent

ébresztette s ingerelte föl a szomszéd rengetegben.

S 1456-ban tavaszkor Il-ik Mohámét csakugyan

síkra szállt, s 160,000 emberrel és 200 hajóval jelent

meg Belgrád falai alatt.

A király ezt meghallván, Budáról rögtön elfutott

a távolabb Bécsbe. A bibornok-követ egy osztály keresz-

tes csapattal sietett ugyan a harczmez felé, de Hunyadi

útközben visszaküldte e sereget, hogy nyomorú kinézé-

sével saját táborában csüggedést, az ellenségben bátorságot

ne támaszszon. Egyéb segély pedig nem érkezett. Tehát

csak az hadserege volt ott, alig 20,000 ember és néhány

ezer keresztes vitéz , kiket Capistrán János magasztos

lelkesedése papokból, szerzetesekbl , tanulókból, bnbá-
nókból, remetékbl, mesteremberekbl, és fóldmivesekbl

gyjte össze. Ezeket Hunyadi a Duna partján gyakorol-

gatta fegyverben, — az ozmán a túlpartról átkaczagott.

Hajók helyett pedig sajkákat, ladikokat, réveket szerzett

össze ;
— a török vezérek e hitvány készületet csaknem

játéknak vélték. Kis sereg volt ez s tetemes része gya-
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korlátlan s fegyvertelen is, ngy szólván csak a puszták

vándorló népe; de eltte járdáit éjjel a tz oszlopának

»

nappal a köd oszlopának képében az ur, s az ur itt Hu-
nyadi volt.

És a török hajóhadat a magyar hitvány csolnak-

csoport semmivé tette. És miután a török sereg sáska-

sokaságával elbb bevette a bástyákat, az árkokat s a

külvárost elfoglalta, s a tornyokra feltzte a félholdat,

és egy egész napig már benn a város utczáin harczolt

az ostromlottakkal : Capistrán tartván a szent keresztet

s a templomi lobogót a magasban s Hunyadi intézvén a

csatát, az ellenség diadalmasan visszaveretett, s megfuta-

modván, gyalázatosan ott hagyta csaknem mindenét, há-

romszáz ágyút s negyvenezer halottat; Mohámét pedig

ismét visszavonult Byzanczba , Európa végormára, Ázsia

felé ....

Isten pedig a magasban látván, hogy nemes öreg
vitéze végrehajtá a munkát, mit reá biza a földön, né-

hány nap múlva a végdiadal után nyugalomra szólitá

magához, elküldvén érette a halál szelid angyalát.

Halálának hirdetje volt ama csoda üstökös, mely

ez évben az összes emberi nemzetet reszketésbe hozta.

Nagyságával a menny látható részének egy harmadát

foglalta el. Világa fényesb volt a napénál, mely mellette

elhomályosodott. F.arka a földet látszott érinteni, és ez

még a láthatáron nyúlt el, midn már feje négy óra

óta eltnt.*) A pápa imádságokat rendelt e veszély és a

mahomedánok ellen. De a nemzet és Hunyadi benne,

mint monda, közel halálának hírmondóját szemlélte.

Midn Európa megliallá a hihetetlen gyzelem hi-

") Astvonomiailag h leírás.
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rét és utána rögtön a hs haláláét, akkor, mintha meg-

nyílt, akkor mintha bezárkózott volna szemeinek a menny.

Mohámét meghallván hatalmas ellensége kimúlását,

könyeket hullatott.

A nemzet sötétségben érezte magát, mintha napja

szállt volna le.

A nép háláját bebizonyitá, kisebbik fiát Mátyást

királylyá választotta.

A pápa, valamennyi bibornokaitól körülvéve, zoko-

p-ás közt mutatta be az engesztel áldozatot Istennek a

hitvédöért.
A vallás (egyház) pedig e diadala emlékére hozta

be az u r napjának nagy ünnepét.

V.

Mihc-. 26.

Keleti öltözet, török mosé és temet, sirok a házi kertekben. Vonzalmam

mindenhez, mi keleti, egy neme a titkos ós honvágynak.

Lelkembl megutáltam Nyugot-Európa városait szem-

lélgetni. Ki egyet közülök látott, az valamennyit látta.

Csak a részletekben különböznek egymástól, de mint

egész, ugyanazon jelleggel birnak. Egyik nagyobb, másik

kisebb, egyik tisztább, másik piszkosb, egyik ódonabb, má-

sik újabb, egyik csendesb, másik zajosb, de valamennyi

azon egy szinnek, hangnak, alaknak alig észrevehet vál-

tozata. Hasonlitanak ezek ama leánytestvérekhez, kik

különbféle kelmékbl varrott köntösökben jelennek meg,
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de arczaikon a családi rokonságot azouual fölismerhetni.

S akárhova fordulsz, mindenütt ugyanazon förtelmes euró-

pai divattal találkozol ; a ruhákban mindenhol azon fesz-

telj es szabás, azon fekete és sötét szin uralkodik. Ha a

férfiak feketébe burkolt holló s varjú seregét kellemes

nink lebeg, ragyogó és szines öltönyei nem tarkitnák

s elevenitenék meg, városaink kolostorokhoz hasonlitná-

nak, melyeket komor szerzetesek laknak.

Én azt hiszem, Isten azért teremte a különböz

színeket, hogy azokat ruháikra alkalmazván az emberek,

bennök ékeskedjenek. Nemde követend mintákul alkotá

a természet a különböz szinü tollakkal fölékesitett ma-

darakat ; és minden szál virág, nem egy-egy felhivás-e,

mely utánzásra inti az embereket V Ha azon teremtmé-

nyeket, melyek szabad akarattól megfosztvák, a teremt

a változatosság törvénye szerint ruházta fel, e példa az

iltat nemde az embereknek jelöli-e kiV Mint sok másban,

ugy e részben is kelet népei hívebbek a természethez.

Mig a nyugot-európai ember fekete és szk öltözetében

egy-egy szomorú sírfa gyanánt áll elttünk, kelet lako-

sai lobogó és tarka ruháikban mint leng zászló tnnek
föl. S ha az öltözködésbeli szinvegyület nem mindig m-
vészi, de mindig érdekes, ha sokszor különcz, de egj^szer-

smind eredeti, ha néha kiáltó, de mindig életteljes, ha

gyakran tarka, de soha nem harmoniátlan, kivált, ha

nem az egyeseket, de a sokaságot tekintjük. 8 mi leg-

érdekesb s legfontosb, az öltözet itt keleten, épen mivel

szabad s egyénileg változik, igen jellemzi azt, ki mi szint

visel. ízlés s jellem között van bizonyos titkos rokonstíg,

s ez utóbbi ott, hol a divat, legalább a színekre nézve,

korlátlan szabadságot enged, elször is ezek megválasz-

tásában nyilatkozik. Azon esetek csak kivételek, midn
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valaki a jellemnek ellenmondó színeket választja, rende-

sen mindenki azon színeket ölti magára, melyek lelkének

s érzeményeinek néma tolmácsai. Itt keleten minden em-

ber lelki tulajdonainak kitzött zászlója azon szin, me-

lyet öltözetén visel. A durva szivün a vörös, a jámboron

a fehér, a békeszeretn a kék, az önzn a sárga, a hiún

a tarka szin a túlnyomó, kiki öntudatlanul azon szinbe

öltözik, mely lelkületének szine. Európában csak a nem-

zeteknek, itt minden embernek van választott szine.

Valóban itt, csak itt keleten szép tünemények a

férfiak, méltóságteljes turbánjaikkal, leng köpenyeikkel,

himzett ujjasaikkal, ragyogó fegyvereikkel, körülszúrt öveik-

kel, b bugyogóikkal ; midn a ragyogó nap fényében

a piaczon s tengerparton gyülöngve tolong a nép, egy

tarka virágsereget képzelek szemeim eltt liullámzani.

Európai embernek fényes ez mint egy ünnep, de ez ün-

nep itt mindennapos. S a jelenet különösségét az elfá-

tyolozott nk serege csak öreg biti, bennök nem egy-egy

rabnt, de egy-egy elfedezett papnét, egy szentséget

szemlélünk, kit látunk, de nem ismerünk, kinek hajléka

egy templom, hol a fátyol róla, mint a halványról, csak

az avatottnak hull le.

Engem a török nép, e keleti faj, mely phantastice

öltpzik mint a mezk virágai s az égnek madarai, egé-

szen elbájolt, s elhányván kürt-kalapomat s a nevetsé-

ges frakkot, harmad napra szerintök öltözködtem, választ-

ván azon színeket, miket jellememmel összehangzóknak

véltem. Égszínkék bugyogóhoz violaszín dolmányt vá-

laszték, zöld övvel kerítem körül ágyékomat, feszembl,

hófehér musselínnel göngyölítve körül, turbánt alakiték,

vállaínira fekete köpenyt ölték, hosszan lelógó selyem

bojtokkal, — ez nekem a bánat szine, s az én szivem
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most búval s bánattal van tele, tehát abba burkolom
testemet is.

így nemcsak átöltözve, de átváltozva járék én Vár-
nában s eljuték oly helyekre is, hova európai alakomban
el nem juthattam volna.

Ehnenék a bazárokba, melyekben minden bolt a

mi vásári deszka-sátorunkhoz hasonlít, ajtaja felvonható

s leereszthet palánkokbul áll, s a fél embermao-assáo-u

padozaton keresztbevetett lábakkal s hosszú szárú pipát

szíva, azonban dolgozva kéjelmesen üldögél a kalmár vagy
mesterember, s türelmesen várja a vevt, kinek nem
örül ha jön, s kit nem sajnál s nem maraszt, ha távozik.

Elmének a kávéházakba, slábaimrul a papucsot, mint

illik, st mint kell, leöltvén, a gyékény-sznyegre keresztbe

vetett lábakkal letelepedem, s a czukortalan, de a viláo-on

legillatosb s legizesb kávét halkan s csöppenként ször-

pölgetve, az idegennek nem könny nargile-dohányzást

tanulgatám. Mint a muzulmánok, három négy óráio- ül-

dögéltem mozdulatlanul én is, némán, szótlan, mereno-ve

mint k, élvezve a puha tétlenség gyönyörét, néha-néha

egy pillantást vetve a mellettem sakkozókra, vagy hall-

gatva a mandolint penget vándor énekes sikoltó dalait,

ki egyszersmind a kávéházak mesélje, és a kit a törö-

kök mindig nagy kíváncsisággal hallgatnak.

Elmének az ersségbe is, mely épen a tenger fell

igen gyönge, ugy hogy azt 1829ben a muszkák .Jussuf

basa árulása nélkül is könnyen bevehettek. Bejuték egy

gyermek-iskolába is, s örökre fogom sajnálni, hogy nem
vagyok fest, s ama tarkabarka öltözet, halvány arczu,

de ragyogó bogárszem kedves török gyermekeket s

közttök a szakálas, turbános és kaftános sz iskolames-

ter, ki mérgében köpködve forgatta két águ korbácsát,
Sze m e re UI. ^
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vászonra nem vihetem. St egy moséban is valék. Kúpos

épület levén, a világ felülrl j bele, boltozatáról néhány

mécs függ le ; különben egészen üres, sem székek, sem

képek, sem szobrok. Minden, a mit benne láték, egy

bársonyba kötött korán volt, mely egy cathedraszerü

emelvényen fekvék. Egy ilyen mosé a reformátusok mez-

telen egyházaira emlékeztet. De épen e minden földi

dolgok s mtárgyak hiánya az, mi istent juttatja eszünkbe;

hol semmi sincs, ép ott van, s ott is ott van isten, a

láthatlan, a mindenütt jelenlév.

Szóval, én e török világban jól érzem magamat. A

mit látok minden uj, mely ahhoz, mit eddig láttam, sem-

miben nem hasonlít. Lak és bútor, viselet és szokás,

modor és élet, öltözet és nyelv, ember és vallás, itt mind

más. Néha órákig el-elnéztem ama nyúlánk minareteket,

melyek a házak közül mint meg annyi jegenyék emel-

kednek föl, tetejük felé egy karzattal vétetvén körül.

Hiszen szép látványok a mi tornyaink is, s harangaink

zengése nem báj nélküli, kivált midn azoknak hangjait az

alkony bús szellje hozza füleinkbe ; de azoknak nj-elve

érez, s nem minden ember érti, mit az mond. Ellenben

itt a muezzinok naponkint ötször kiáltják le cseng s

érthet szavaikkal az embereknek : ,,Nincs más Isten

az Istenen kivül s Muhammed az prófétája. Jöjjetek

imádkozni. Imádkozni jöjjetek !"

S mi szépen s tisztán tartják a törökök temetiket !
—

Az emlékek mind kbl s márván3^ból vannak. Többnyire

vörös s kék színnel ékesen kifestvék, s a megholt neve,

kora, s a koránbul egy vers arany betvel rajok irva.

Illatozó virágok sem hiányoznak, melyeket az élk ke-

gyelete nem felejt el naponkint megöntözni. A férfiak

sir-oszlopát turbánok, a nkét egyszer lombozatok jelölik,
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avagy virágok, szllevelek, szlfürtök. — a kellem,

szelídség és termékenység e jelképei. A temetk nem
a városon kivül vannak, mint nálunk, st sok család a

háza melletti kertben temeti el halottait. Az ilyen siro-

kon esténkint egy-egy mécs ég; minden este láttam azt

égni, mely gazdám kertében volt, mely kert a családnak
egyszersmind mulatóhelyül szolgált ; midn a hs alkony
leszállt, k ott ebédeltek, ott kávéztak, ott dohányoztak.

Keresztyén s európai ember ezt alig tudja megfogni :

nálunk a vallás a halált oly komor s gyász képekkel
veszi k()rül, s a temet ez által oly undoritó s borzalmas
helylyé ln, hogy ahhoz ritkán s ép azért mindig félve

s rettegve közeledünk, mig a régiek hanivvedreiket vid;ím

nemtök dombor müképeikkel s szllombokkal ékesítek

fel, s a muzulmánok derült színekkel kifestett s megara-
nyozott siroszlopai fák s kerti bokrok hs árnyékií-
ban mint megannyi kioszkok tündöklenek, hol a holtak
liáboritlan nyugalmat élveznek. Holtainkat lui a városbul
számkivetjük, ellenben a keletiek a családi körben meg-
tartják, s velk folyvást együtt levén, tlök nem borzad-
nak. Honnan van e különbség? Mi jobban félünk a
haláltol mint k, avagy k inkább biznak a jöv életben
mint mi? ISÍinden esetre mi szánjuk a holtakat, mint
szerencsétlen áldozatokat, k ellenben a földieknél boldo-
gabl)aknak hivén, sorsuk rajok nem hat rettentöleg. In-
nen van, hogy k kedélyesen mulatnak, vendégeskednek,
tánczolnak a sirok közt, és ez nálok nem szentségtelen-
ség, de mi elborulunk s keresztet vetünk majrunkra, ha
a temett csak messzirl megpillantjuk, és ez bennünk
l)izony nem vallásosság, sem nem kegyelet.

De mi engem itt vonz, nemcsak az uj, a szo-

katlan, a nem ismert, én itt mintegy hon érzem raa-

4*
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gamat : a török keleti nép , és mi is az vagyunk

;

egész Európában a török az egyetlen faj az, melyhez

minket némi rokonság csatol. Én épen nem csodálkoz-

nám, ha bármely török kitárná karjait, melegen átölelne

és testvérének szólitana. Ah miért is valánk századokon

át egymásnak ellenei ! Ok is, mi is szilárdabbul állnánk

a földön, mely a két nép hazája. De azon korban a

népek csupán a vallásban éltek ; melyeket a hit egymás-

tól elválasztott, azokat azon idben semmi más kapocs

nem tarthatta össze. Talán itt volna az ideje, hogy val-

lásainkhoz hivek maradván, türelmesek is legyünk. Is-

merjük meg ket és ismerjenek k meg minket, ez az

egyetlen ut feledni a multat, s kölcsönösen becsülnünk

egymást. Ne nézzük mi magyarok, a hun-avarok ivadé-

kai, a törökben csak a muzulmánt, hanem a szomszédot,,

a rokont és az embert.

Ásia, Asia, mikor látom meg óhajtott partjaid V ki-

álték fel néha, midn a Várnától balra es Balkán hegy-

fokán, mely a zúgó tengerre kikönyöklik, merengve álldogá-

lók s szemeimet meresztem a tengeren túli ormokat meg-

pillantani. Én gyermekkoromtul óta egy ellenállhatlan

vágygyal vagyok visels, s az : kelet utáni vágy. Kelet

a napnak, az emberiségnek, a magyarnak s nemzetsé-

gemnek bölcsje, bizonyitja vérem minden mozzanása,

liogy én onnan származom, s mi oda vonz, az nem más

mint egy titkos honvágy. Minden, minden akaratlanul

felé von, a szép mint a rút, a törpe mint a nagyszer,

a borzasztó mint a csodálatra méltó ; a tengerek, a he-

gyek, az erkölcsök, a költészetek, a vallások, a hagyo-

mányok, a mythoszok, a nyelvek, a történetek. Ha csak

nevét hallom emlittetni, ábrándos képzeletemben azonnal

megjelennek az arany narancsbokrok, az édes figefák^
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a terepélyes platánok, a búslakodó cyprusok, ezen any-

nyi elporlott világbirodalmak halotti koszorúi ;
— a kék

papagájok, a zöld, a piros paradicsom-madarak, melyek

ide-oda szállongva az égi szivárvány hullongó foszlányai-

nak látszanak ; — az idomtalan, de engedelmes tevék

púpos hátukkal, a roppant orrmányos elefántok, a sárga

oroszlánok lobogó serényeikkel ; az égig nyúló Hlmalaya-

szirtek egyrészrl, másrészrl a végetlen homoksivatagok,

melyeken festileg redzött b öltönyben lovagok, kara-

vánok s pásztorok nyomtalan utakon tévelyegnek, kik ez

s világnak harczosai, költi, bölcsei és csillagászai egy-

szersmind ; képzeletemben megjelennek ama mesés hirü

városok, Babylon, Thébe, Palmyra, Memphis, melyek mint

némely virágok, úgyszólván egy nap kinyíltak, s a rá kö-

vetkez éjjel már elhervadtak, és most omladékaik a

világtörténet kiszáradt folyamának medrében egy-egy

homokszemkint hevernek ; és végre eszembe jönnek ama

sok vallások, melyek egymás után következve, egymást

fokozatosan felülhaladták ; s ugyanazon Istennek , de

más-más cultust alapítanak ; mást Calcuttában s Peking-

ben, mást a balbeki bálványos s a hyerogliphokkal beirt

thébei templomban, mást ajerusálemi zsidó zsinagógában s

az athenei görög Pantheonban, és mást a stambuli keresz-

tyén szent Sophiában s a mekkai mahomedán moséban,

Asia az anyaország, Európa annak csak egy telepe ; ott

virad fel a nap ; ott állt a tudásnak titokteljes fája ; ott

virult Éden bájkerte, s csupán kelet lakosainak jelenté

ki magát Isten mindenha. Nyugot birt felekezeteket

szülni, uj vallást teremteni soha nem volt képes. Jól

tudom én, hogy kelet a babona, a zsarnokság, a szol-

gaság, a bálványok, a kegyetlenség, a vadság, a tespe-

dés, a sötétség hazája is, de azt is tudom, hogy az ellen-
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kezö végek egymást érik, s hogy miként a növényvilág-

ban a tenyészet ott legdúsabb és legszebb, hol azt leg-

nagyobb rothadás elzte meg, ugy az erkölcsi világban

századok homályából rögtön egy-egy világeszme gyúl ki,

mely az emberi nemnek, napkint, ezredeken keresztül

vilácTÍt. így támadt a Zendavesta, igy Confucius, igy

Homér, igy Jézus és végül igy Mahomed.

VI.

Hálózom a fekete tengeren. Keleti alakok s nö-öltözet leírása. Török ebéd

'

a viddini basánál a hajón. Ni éjjel énekelnek. Elszórt gondolatok.

Tengeri zivatar.

Hajóm vízen úszik,

A felh az égen,

Keletre az, hazám

Felé emez mégyen.

Vissza- vissza nézek,

De tovább haladok,

Sorsomnak képei

E hömpölyg habok.

A tenger szép, csendes mint egy tó, tiszta mint

egy kristály-tükör; soha szebb zöld szint nem láttam.

Kelet-délrl lágy fuvalom lengedez, mely a hullámokon

apró fodrokat ver, miket a kel nap hol megaranyoz,

hol piros szinben mutat föl. A födözeten minden csön-

des, egyedül a gzgép mérsékes hintázásait hallani. Kz

méri a tért, mit haladunk, mint az óra rendes ütése

szokta mérni az idt, mi eltelik. Hallván a gz nyerit
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fuvását s a két kerek hortyogását a fehéren tajtékzó

habokban, azt vélnök Neptun merült föl s utazik rohanó

tengeri lovaival, melyek tajtékot fúnak magok körül.

Csak az ifjú matrózok serénykednek, csöbrökkel merit-

getvén a tenger vizét, mit végig öntöznek a födözeten,

s ezt hosszú kender-foszlányokkal szárítgatnák fel, desz-

kázata fénylik mintha csiszolva volna.

Késbb az utasok, mint egy hangyaboly, hemzsegve

jnek ki a fódözetre sütközni a napfényben. Soha nem

láttam oly szk téren annyi különbféle fajt s oly sok-

féle öltözetet. Az angol, német, franczia, belga, hollandi,

s átalában a nyugot-európai utazók, kevés különbséggel,

mind hasonlítanak egymáshoz, s barna ruházatukkal a

képnek mögletét (fond) tevék, de annál inkább föltnt

s csillogott a bolgár virágos szürujjasában s prémes sipká-

jával ; az arnót himzett dolmányában, ujj nélkül ; a kar-

csú termet czirkassz , kinek domború mellét puskatölt-

vényekkel tele tölcsérek boriták ; a zsidó két oldalt kimet-

szett hosszú kaftánjával s kék kendvel körülfont tur-

bánjával ; az örmény hosszú barna öltönyével piros csiz-

mával s valóban rút fövegével, mely egy üsthöz hasonlít

;

a georgiai, feszült mellényét réz övvel szorítva tes-

téhez, s fején fényes muszka sisakot viselvén; a persa,

kinek fekete asztragán br kalpagja másfél lábnyi ma-

gas ; a görög, ki redkbe szedett b patyolat gatyáját

vörös övvel szorítja át s veres feszérl a kék selyem

bojt gazdagon s negédesen hull hátra mint egy serény ;

volt néhány török katona is, félig európaizált ruhában ;

volt két dervis (török szerzetes), íahéjszin b köpenyben

s magas fehér süveggel; volt néhány vén török, s divatú

magas és domború turbánnal, rózsaszín kaftánban, kék

bugyogóban és sárga csizmában, kik köntösükrl Ítélve,
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"bizonyosan azok közé tartoznak, kik most is sóhajtva

emlékeznek a janicsárok fénykorára. Ezekhez járultak

még néhány elfátyolozott nk, kik a födelén felállitott

két sátorbul ki-kijövén, mint egy-egy fehér ködoszlop

hirtelen ismét eltntek, s ekkép az egész jelenetnek a

titokszerüség ingerl báját kölcsönözték.

Mind ez oly tarka, oly ábrándos, oly új, álomszer

volt nekem, hogy ha ket idegen nyelven beszélni nem
hallottam, s magamat a tenger közepette és egy hajón

nem szemléltem volna, azt fogtam hinni, hogy egy szin-

pad átöltözött személyeit látom elttem mozogni.

De hajónk fvendége volt a viddini basa, Halil, ki

egész háznépével utazván Sztambulba, a hajó legnagyobb

részét elfoglalá. A hajó orrában lerakott smyrnai sznye-

gek, párnák, pamlagok, takarók, hámok, nyergek, pisz-

tolyok, puskák, trök, kardok s mindennem házi ké-

születek , mind könnyen szállitható bútorok , egy kis

dombot képezének. Mind ezek fölhalmozva s elrendezve

levén, jött két fekete herélt, s utánok tiz rabszolga ha-

jadon gondosan elfátyolozva, kik kezeikben tálakat, ibri-

keket, kosarakat, shálokat s egyéb aprólékot hozának,

alkalmasint úrnik számára. Közlök némelyik ékesb

öltözet s kevélyebb magatartás által tnt ki, ezek alkal-

masint a basa kedvenczei valának.

Utánok, mintegy tiz perez múlva, a basa két neje

jött, kiket a heréltek mély hajlongással fogadtak s ki-

sértek. Szépek valáuak-e ? nem tudom, mert ábrázatukat

a fehér fátyol habja ugy eltakará, mint az szi köd a

virágos kertet eltakarja. A magasbiknak büszke, hullámzó

méltóságos járása , mindenesetre sok kecsét engedett

gyanittatni. Kisded lábain könny sárga br csizma volt

;

fehér atlasz bugyogója (törökül : salvár), mely térde alatt
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megköttetvén, ettl kezdve b redkben hull le bokáig,

tiszta volt mint a hópehely ; hasonló szinü s kelméjü

öltönye volt (entarisz), mely semmi európai köntöshöz

nem hasonlit, hátul gombolódik, ell pedig nyitva marad,

ujjai a könyökig testhez tapadnak, ettl kezdve lecsünge-

nek, ugy hogy a selyemmel szegett ing lobogó ujjai ki-

látszanak, s alsó része pedig három részre osztott uszályt

képez , melyek járásközben az övbe húzatnak ; öve

egy keskeny shálból állt, mely kétszer kerité a csipt

körül, s mely mellé a himzett zsebkend és egy arany

szálakból font erszény vala szúrva ; kezében se legyez,

se naperny nem volt, hanem egy árnyaló (jelpazi) páva-

tollakbul; mind e sok szépséget egy viola szinü galléros

bö köpeny (feridzsi) elfödte volna, ha egy pajzán szell

annak szárnyait föl nem kapdossa, s mig a n azokkal

bajlódott, ábrázatárul a fátyol leesék, s igy akaratlanul

is alkalmunk volt látni fehér arczát, mely halavány volt

mint a hold, mi kelet odaliskjainál a háremi elvonult

életnek s gyakori meleg fürdknek következménye, mint

vérpiros ajkait, szivárvány alakú szemidéit és fekete

nagy szemeit is, miket az alá festékkel irt barna kör még
ragyogóbljakká tn.

Abrázataikat a török nk két fátyollal borítják

be, egyikkel az arcz alsó részét, mely keblet, állat, ajkat

s az orr fels részét födi el, másikkal homlokot, szemöl-

det s az egész ft, mely fátyol hátul a fülek mögött köt-

tetvén meg, ottan szabadon aláfügg, A fejék pedig egy

kék, selyem bojtos, vörös feszbl áll, mely a f búbjára

tétetvén, szines musszelin kendvel kétszer kerittetik kö-

rül, melynek végei egyik oldalon szinte k'függeuek.

Ezen kendbe szokták gyémánt s másféle ékeiket a

török nk illeszteni. A hajnak azon része, melyet a
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fez el nem takart, be volt fonva, s corall gyöngyökkel

behintve.

Midn a bájteljes asszony eltnt a kapitány szo-

bájába, ki azt udvari készséggel a basa liáremének át-

engedte, ime jött maga a basa. Ez egy alacsony, zömök

ember volt, léptei illedelmesek, tekintete nemes és nyu-

gott , magatartása méltóságteljes , nem kevély , sejn

nem hideg, inkább egykedv ; kifáradt, méla, tettül tal-

pig egy nagyúri alak, nem termete, de arczának fönsé-

ges kifejezése által. Hófehér és sok mindenféle élvre mu-

tató arczát hollószeg bajusz és szakái, mely kencsöktül

illatozott, árnyékozta be, mik közé itt ott szórt egyes

ösz szálak mint megannyi ezüst fonalak vegyültek. Le-

beretvált fejbúbján gondolatlanul lógott a veres fez ne-

héz selyem bojtjával, katonai kabátján vakitólag ragyo-

gott a gyémántokba foglalt nizám-rend csillaga, vállain

egy arab divatú fehér burnusz lengett, göndör durva se-

lyembl szve. Keze fehér, kövér és puha volt, mint a

legszebb asszonyé, s alig lépett a számára kiterített drága

sznyegre, alig telepedék le keresztbe vetett lábakkal,

azonnal övébe nyúlt, s levévén aloe fából csinált olvasó-

ját (teszbih), azt kéjelmesenés halkan kezdé morzsolgatni,

szép, de mintegy kihalt szemeit rajtunk utasokon körül

hordozván, oly érdektelenül, mintha mi nem néznk t,

hanem csak nézne minket.

Ez igy tartott egy negyed óráig, midn a basa

a napra föltekintvén, látá, hogy az imádkozás ideje

megérkezett. Inte fejével, s egy szolga rézmedenczében

vizet hozván, miután szertartásosan megmosakodott volna,

köpenyét maga elébe leteritvén, arczczal délkeletre for-

dula, a földre leborult, aztán majd térdére, majd egé-

szen fölemelkedett, ismét leborult, s mellén keresztbe

tett kezekkel végzé imáját.
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Tolmácsán kivül két cseléd, mint árnyéka, folyvást

közelében állt, egyik volt a dohányos (tútundzsi basi),

ki a dohányt veszi, vágja, kezeli, másik a pipatöltö (csi-

bukdzsi), ki a pipát tisztán tartja és töltögeti. A pipa-

töltö soha sem távozhaték el ugy, hogy urának vagy

intését ne láthassa, vagy szavát ne hallhassa ; a török,

ha elkerülheti, nem szokott szóval hangosan parancsolni,,

ö, ha a szolga jelen van, int, ha künn áll, egyet tapsol.

Kávé és pipa keleten nagy szerepet j átszik ; adni vagy

nem adni, mind ennek erkölcsi s illedelmi értelme van.

Kisebb rend embert pipával megkiuálni leereszkedés,

hasonlók közt tartozó udvariasság, felsbbek iránt tisz-

telet jele. Els esetben néha csak kávé kináltatik pipa

nélkül, másodikban egyik sem maradhat el, harmadik-

ban serbet (czukros gyümölcsital), beftt is jön hozzá,

st régebben az illatos tömjénezés is divatozott. E sza-

bályok alkalmazását mindjárt alkalmunk is vala szem-

lélni. A hajókapitány , egy iíju olasz (becsületes férfi,

Isten áldja meg) látogatni jvén a basát, ez ülve ma-

radt, de azonnal intett, s ez elég volt, hogy a pipatölt-

két ég pipával azonnal ott termett, s mindenik pipa.

alá réztányért helyezvén, hogy a sznyeg a lehulló tz-

tl megóvassék, egyiket a basának, másikat a kapitány-

nak nyujtá, ki csak akkor kezdé a magáét szivni, midn
a basa már egyet szippantott, ez az illedelmi szabály.

Utána tüstént jve a kávés (kávadzsi), két findzsá -

val, mindenik egy ezüst filigrán liüvelybe vala téve, ;*

mindenik egy himzett posztófödéllel betakarva. Belépvén

velk, a födeleket róluk lekapá s bal vállán keresztül

veté. Ekkor más két szolga közeiedék a behozóhoz, minde-

nik egy findzsát vévén át tle. A findzsa ép oly szer-

tartással nyujtatik át, mint vétetik vi?>sza üresen
,

t. i.
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a szolga jobb kezének hüvelyk- s mutatóujjával fogja

meg a findzsát, s bal kezét szivére tévén, igy adja azt

át, s mikor visszaveszi, bal tenyerét mint egy tányért

terjeszti ki, s a findzsa rajta lévén, jobb tenyerét födél-

képen teszi rá, s igy nyújtja át a kávésnak, ki azonnal

eltávozik. A vendég az illedelmet nagyon megsértené, ha

a kávét elbb vinné ajkaihoz semmint a gazda a magáét

Ízlelni kezdte volna. . ,

.

Napközben megismerkedvén a tolmácscsal, ki szüle-

tésére görög volt, de francziául s olaszul jól beszélt, ez

alkalmasint szóla rólam a basának, mert a tolmács egy-

szer csak hozzám jön, mondván, hogy a basa kivánna

velem, mint magyarral, megismerkedni. Alig hogy a ki-

ke rülhetien pipából egyet szivek s az illatos kávét ajka-

immal érintem, a basa tüstént elöhozata két fegyvert,

€gy yatagánt s egy görbe kardot, mondatván tolmácsa

által, miként amaz ama hires Küprili nagyvezéré volt,

ki Szolimán alatt Magyarországon annyi csatát nyert,

és emez Zrinyié, Szigeth höseé. Igaz, ezen rajta láttam

a Zrínyiek jól ismert czimerét, de egy titkos kétely

mégis visszatartóztatott ajkaim szent csókjával illetni.

Késbb oly politikai s hadi kérdéseket intéztete hozzám,

mik nagy itélötehetségre s érett , tiszta , messzeható

gondolatokra mutattak. Megvallom, midn véleményt kí-

vánt, örömest kikerültem a választ, nem lévén képes

czélzásait belátni; ellenben, midn kérdései tényekre vo-

natkozának, igyekeztem neki kielégít feleleteket adui.

Meglehet, a török statusférfiak kicsinyek, ha ket

európai mértékkel mérjük, mert ismereteik szkebbek,

szókban nem oly bvek, véleményeik indokolásában gyön-

gébbek, a szerkeszti toll s a szónoki eladás sincs annvii'a

hatalmukban, de statusférfiainkuál talán nagyobb mér-
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tekben birnak józan észszel, mely a szók halmazából a

lényeget keresi ki, s attól, mit egyszer valónak, üdvösnek,

czélszerünek talált, semmi sophismák által nem engedi

magát eltántorittatni. Ok bölcsek és nem szónokok, a gya-

korlat és nem theoria emberei, hívek ahhoz, mit egy kor-

ban jónak ismertek, bár a kor változott, igy megmagya-

rázható, hogy mind politikában , mind hadviselésben

a mi jó ntat egyes nagy emberei felfedeztek, azokon

egész századok, ha nem egyenl sikerrel, de mégis biz-

tosan járhattak. A tapasztalás oktatá ket ama nagy

igazságra, miszerint jobb az ismert, bár veszélytl nem
ment ösvényen haladni , semmint újakon indulni el^

melyeket végéig senki nem ismer. Európai politikai rend-

szerekhez nem ragaszkodnak, st azokat legtöbbször csak el-

tanulják, gazdagok hamis igazságok s elvek kincseiben, s

az égnek valamennyi változó csillagait választván vezérül,

nem csoda, ha a sok közt eltévednek ; kelet egyszerbb

emberei, mind a köz-, mind a magánéletben négy-öt

politikai s erkölcsi szabályokhoz ragaszkodnak, s ahhoz

makacsul ragaszkodva élnek és halnak. Egy pár ilyen

igazság az, mi által Európában a török s a musulman

századokon át uralkodott. Ez észrevétel helyességérl gy-
zött meg e basávali beszélgetésem is. Elmélkedésre alkal-

mas háremi életében az t illet dolgokról néhány hatá-

rozott fogalmat képezett lelkében, s attól el nem tér,

mindent abból itél meg, annak hse s ha kell, martyra

lesz. A törökök általában, a diplomaták különösen, keve-

set szólnak , inkább szeretnek kérdezni , mint felelni,

basám is e szabályt látszik tartani, néha egy óranegye-

dig ülénk szemközt hallgatva, füstölve, szörpölve; ha tol-

mács nélkül társaloghattunk vala, bizonyosan nem volt

volna más dolgom, mint rövid, de talpraesett tudakozódásaira
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liosszan válaszolni. Ugy látszik, minden török ismeri amaz

arany szabály becsét: „szólni ezüst, hallgatni arany", és

ugy látszik, bogy ama tanácsot, mit Nabi Efendi csak

fiának adott, az egész török nemzet követi, t. i. »Midn

társaságban vagy, ne élj vissza se a szóval, se a hallga-

tással ; váltva használd nyelvedet és füleidet. Beszédeid a

oryöngyökhöz hasonlatosan, lehet rövidek legyenek. Sza-

vaidban e szabályt tartsd: rövidség és világosság. Az

embernek csak egy nyelve van, de két füle ; tehát szólj ke-

veset, figyelj sokat."

A nap lenyugodván, a törökök ebédelni ekkor

szoktak, a basa szives volt a hajóskapitányt s engem

ebédre meghivni. Két szolga egy alacsony asztalt ho-

zott a sátorba, melyre egy érczlap van helyezve, minek

közepe kissé magasabb. Ennek tetején van egy lapos

kör, melyre a tál föltétetik. Abrosz nem használtatik. Ne-

künk tányért, kést, villát, kanalat is adtak, de a basa

azok nélkül evett, ujjaival nyalván a tálba, csak a le-

vest s a piláfot ette elefántcsontból ékesen faragott ka-

nállal. Mieltt leülénk, egy szolga czinedényben vizet s

csészéket hozott, s meghajolt állásban elbb a mi ke-

zünkre, aztán a basáéra vizet öntött, niig egy más szolga

a kivarrott s rojtos keskeny törlt nyújtotta át. Helyein-

ket elfoglalván , mi egy-egy gazdagon s Ízletesen him-

zett asztalkendt kapánk, mit térdeinkre kitérjészténk.

A kapitány, mint fbb vendég, a basa balján ült.

Midn a leves felhozatok, a basa imádkozott, mondván :

,,Istennek, a jóságosnak s a kegyelmesnek nevében!"'

Levesen kivül ebédünk volt : sült bárány, — vagdalt hús

zöldséggel s fszerrel vegyitve és zöld szllevélbe Ízlete-

sen takarva (neve : dolmász) — túrós lepény, — olajba

ftt hal, és kaviár, — gyomorersít s ingerl szalszí-
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fik, — sütemény lisztbl , vajból és mézbl készítve, —
egy más sütemény, mely föl volt czifrázva és mindenféle

fszeres lével körülöntve, — rózsa-tejfel, mely sr volt

s rózsaolajtól illatozott, — végre jött az aranypiláf,

(vajba lassan ftt s sáfránylével megfestett rizs) ez koro-

nája minden török ebédnek, mind a palotákban, mind

a kunyhókban, mel}^ oly nemzeti étel itt, mint az an-

golnak a plumpudding, a németnek a káposzta, az

olasznak a maccaroni, a magyarnak a galuska. A török

ebéd közben épen nem iszik, hanem ebéd végével merit

egy pár kanállal ama becses kosáb-ból (szórúl szóra

kedves viz) melylyel minden tisztességes ebéd végzdik,

mely nem egyéb, mint czukorból s gránátalmából, szi

baraczkbói, vagy más válogatott gyümölcsbl készitett

nemes ital, a mohamedi paradicsom nektárja. Az ételeket

igen gyorsan hozták és vitték, a basa puha s kövér

ujjai sebesen s ügyesen mozogtak, s mihelyt végezte,

intett s a tál eltnt. Szóval, egy igen rövid félóra alatt

az ebéd végzdött ; mindent újnak s Ízletesnek, csak-

hogy nagyon is illatosnak és fszeresnek találtam. De

ez u r i ebéd is meggyzött arról, hogy a török kony-

hának is vannak becses találmányai, kivált a csemege-

ételekben és italokban tlük sokat tanulhatnának azok,

kik botorul megvetik mindazt, a mihez nem szoktak.

A piláf és kosáb után a basa ismét imádkozott,

mondván : ,,Hálát mondok Istennek, a világ urának !"*

Erre a szolgák bejövén, kezeinket megmosni vizet nyújt-

ván, az asztalt kivivék, s szokott szertartással ég pipát

és fekete kávét hoztanak. Mi pedig mihamar bucsut vevénk

a basától, ki lement a hárembe, nit meglátogatni.

Bor az asztalon nem jelent meg ; vendégeinek ugyan

a török azt szokott adatni, de attól saját házánál, leg-
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alább idegenek jelenlétében, ö maga tartózkodik. A ko-

rán világosan nem tiltja a boritalt ; hanem történt, bogy

Mohammed értesittetvén, mikép több követi tobzódásnak

adták volna magukat, igy nyilatkozók a boritalról

:

,,Ki bort iszik, az bálványimádó. Bor minden förtelmek

atyja. Mely perczben valaki pohárt visz ajkaihoz, Isten

valamennyi angyalinak átkai fejére hullanak." Vidor ha-

jókapitányunk ezzel nem gondolván, és szomjas lévén, a

tolmácsot s engemet a kormányos szobájába hivott,

(a magáét, mint emlitém, a háremnek engedvén át) s

érdekes beszélgetés közt egy pár tüzteljes cyprusi pa-

laezk bort jó kedvvel kiüriténk.

Midn újra a hajófödözeten valánk, hova éjjeli hüs

léget szivni menénk, lassú suttogást hallva oldalt pillan-

tok, s látám miként egyik fekete herélt a két legdélibb

rabnt a hárembe vezeti. Egyiknek kezében egy tam-

burin (csörg dob) volt, másikéban egy nyolcz húrozatu

lant, fekete ébenfából, melyen csigahéjjal kirakott fehér

arabeszkek íénylettek, A török nagy urak az élet minden

gyönyöreit háremeikben találják föl. Ott imádkoznak^

ott elmélkednek, ott kávéznak s dohányoznak, ott nyújt-

ják nekik kecses kezek gyöngyház-poharakban az isteni

serbeteket és kosábokat, ott gyl össze mintegy illatos

bokrétába a házi élet minden virágszála, mi a háremen

kívül van, az házaiknak csupán elpitvara, —• ott ölelik

hévvel szép niket s kedves gyermekeiket, hízelg s kedv-

keres asszonyaik ott rendeznek nekik családi uj meg
uj ünnepeket, s az ingerrel és gazdagon öltözködött nk
és odaliskok ket esténkint hol mesékkel, hol tánczczal,

hol zenével s énekkel váltva mulattatják. Nem zsarnok

ott az ur, mint sokan képzelik, ott egy boldog rab-

szolga, kit ölel karok a szerelem s élvezet puha selyem-
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szálaival tartanak fogva. Ezért nevezik a nk lakát

háremnek, mi szentséget s rejteket jelent.

Ámbár észak felé egy fekete fellegfolt kezde mu-
tatkozni, a tenger még mindig csendes vala, a hullámok

simák, az ég tiszta, a csillagok ragyogók, melyek közt a

fehér hold, a szerelmesek, költk és törökök e kedves

csillaga, mint egy szemérmes királyné lebegett. A vitor-

lák mind be valának húzva, a sugár árbocz véo-érl a

hosszú zászló nem tartatván föl leng fuvalom által,

mint egy szalag hulla alá, és a tolmács és én a hajópár-

kányzatra dlve a habok szép csillogásain némán meren-

génk, nézdelve a hajó ingó árnyékképét, midn alattunk

egyszerre a csöngetyüs dob megperdül, mit lant pen-

gése követett egy édesen olvadó ének kíséretében. „Hall-

gassuk, mond a tolmács, a persa lány énekel, ki a basa

kegyencze." És hallgattuk. Játéka a lanton mesteri kézre

mutatott, hangja is cseng, érczes, mély, olvadó, szóval

egy volt azon kedves hangok közül, mely mvészet nél-

kül is szivhez szól. Azonban kezdetben nekem szokatlan

s igy kellemetlen volt a hosszan húzott gégehang, s

amaz orrhang, mely a keleti dalnokok modorához tarto-

zik, s mely az európai szelídebb zenéhez szokott érzé-

keny fülnek durva, röges, darabos. Hozzájárult, hogy

bár a vers bizonyosan több szakból állott, a dallam

(melódia) ha nem alapszínében, de részleteiben, kivite-

lében folyvást változók, de nem mint midn nálunk a

zenész azon egy gondolatot (motívumot) különbfélekép

változtatja, hanem mint midn egy rögtönz költ,

vagy ha ugy tetszik egy látnók, a választott, bár vig,

bár bus themát vagy eszmét hiven, következetesen, de

mindig elbb vive s haladásban felmutatva fejtegeti. És

megvallom, nekem e modor tetszik. Nemcsak ez a ter-

Szemére III.



— Gij —

mészetes, de ez a logikai, minek kell lenni a mvészet-

ben is. A zenészét csak akkor valóban mvészet, ha a

dallam, mint maga a szöveg, melyet az kísér, folyvást

változik, n, fejlik, a nélkül, bogy jellemét vesztené,

szóval, ha költemény és melódia mint ikertestvér egy-

szerre születik. Mit mondanánk azon költrl, ki vala-

mely versének mindig ugyanazon egy szakát mondaná

íöl? S mit mondjunk dalnokainkról, kik egy versnek

valamennyi szakait, bár azok gyakran egészen ellenkez

érzeményt s gondolatot fejeznek ki, ugyanazon egy me-

lódián zengik el?

Én, midn haliám e persa lány dalát, szavait nem
értettem, de világosan felfogtam, hogy a milyen hosszú

volt a költemény, olyan hosszú volt a dallam, s ez an-

nak minden gondolatát hiven követte, mint a csörg

patak követi a völgy minden hajlásait. S apródonkint

fülem hozzászokván a bizarr hangokhoz s idegen ryth-

mushoz, nem kéj nélkül hallgatám a dalt, mely hossza-

dalmas volt s mit az éj sötét csendében s a mormogva

zúgó tenger közepette semmi nem háborita meg, st
végre ez a fölsikoltó, ez a jajgató, ez a szerelmet s kéjt

liheg gerjedelmes ének, mely a vesébl s szivbl dara-

bokban látszott kiszakadozni, annyira s oly ellenállhat-

lanul megragadt, hogy kénytelen valék hódolni annak,

mit szépnek különben nem találtam. így képzelem én

magamnak Saphót, midn lyrajával karjai közt a szirt-

fokon áll s panaszait a habzó tenger hullámainak el-

énekli ; igy azon ó-testamentomi költ-prófétákat, kiknek

elbúsult keblökbl a mint rögtönözve jönnek a gondo-

latok, ezekkel együtt teremnek a hozzájok ill hangok

és melódiák is. Ha a dallam hív tolmácsa akar lenni a

dalnak, kell, hogy késbb annyiféle hangfordulat s lej-
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tés, raajd olvadó, majd eped, majd panaszos, majd in-

dulatos, majd lázas, majd sötét, majd vig legyen benne,

mennyi szó, mennyi érzés, mennyi kép, mennyi gondo-

lat van a költeményben.

Késbb, a zörg tambnrin kísérete nélkül, egy más

hangszer zendült meg, mit a tolmács egy nyolc/ húros

lantnak lenni állított. E dal sokkal rövidebb volt, és

sokkal egyszerbb. Az énekl hangja éles, magas s tiszta

volt, csaknem gyermeki, azonban oly eped, oly bánatos,

oly búsongó a dallam, hogy nem kétlem, mikép az énekl

valóban boldogtalan volt. Tolmácsom a basa ifjabbik

neje hangjának ismeré. A hárem szobájának ablaka alat-

tunk s a tengerre nyitva lévén, én csak néhány gyak-

rabban elforduló szót különböztettem meg, mint : gözel

(szép), giil (rózsa), bull)ul (fülmile), de tolmácsom min-

dent értett, különben is ismeré a kiUteraényeket, s utána

irom le ide, alkalmasint hiányos fordításban.

Elsbbik dal

:

»Jöszte fülmile, ime megérkeztek a rózsák napjai,

hát ne hallgas édes panaszaiddal.

»A lég muszk- és ámbra-illattal van átfüszerezve,

minden ágról édes szó hangozik.

»Röpül az áldástele felleg, Mózes csodáit hirdetve,

s a szell, mint megváltó, életre híva leng köröskörül.

»A rétek füvein harmat ragyog, mint smaragd

lapon fénylik a halpikkely.

»A rózsák rubi'ht színben sugároznak, s a hyaczinth

hajfodrai illatot lehellnek.

»Es eljve a fülmile. Ah ! de midn a mez rózsáit

megpillantá, oly néma Ion mint a biml)ó.

»Es csak sokára jve meg édes szava. Es midn
kérlelte ket: a rózsák a ligetben rezegni kezdenek.

5*
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»Ali de te még se szeretsz minket igazán, kedves

hangú fülmile. Midn te keservesen panaszkodol, midn

te a szerelem gyötrelmeit ezerféle hanggal nyögöd, te

szerelmeddel csak kérkedel.

»Szeretni a pillangótul tanulj, ó fülmile. megég^

a lángokban, panasz és szó nélkül

Másik dal:

»Kisérem t mindig, mindig kisérem mint napot

az árnyék.

»S ellem mindig fut, mint a nappal az ár-

nyék ell.

»Nélküle soha, soha nem gyógyul meg fájdalmam.

»Es tle a fájdalmat elviselni nem birom.

»Szép kebleden hosszan, ab, nem pihenhetek, róla

a rózsát csak mentemben szakasztván, mint vándor, ki

az útszéli kertbe bekap.

»Jött annyi tavasz, múlt annyi sz, és én a

bájligetbe mindig csak áttekingeték, s reggel és estve,

mint az övék, szemem harmattól volt nedves.

»Pedig én életem hosszát csak ifjúkorom napjai sze-

rint számlálom. Nem adom hozzá sem gyermekségemét,

sem vénségemét az szült hajak alatt. Mert hisz az

élet olyan mint a tüz, melynek kezdete füst, vége hamu.

»Mit csináljak ? Kinek panaszkodjam V !

»Ah! sohajtásimnak nem találok érzékenyebb tár-

sat : könyeimnél.

,,Titkomnak nem találok hbb meghittet : árnyé-

komnál ..."

Apródonkint mindenki alunni ment : utasok, mat-

rózok, maga a kapitány is. Szemeimre álom nem jött.

Még éjiéikor is a födözeten sétálék. Annyit éltem, annyi
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ujat, kölönöst, ismeretlent láttam s hallottam e napon ^

hogy képzeletem egészen fel volt izgatva, és a sötét éjjel

lelkemnek egy camera obscuráiil szolgált, melyen mint

egy tündéri szinpadon vonultak át felhevült phantásiám

tarka alakjai. S akármerre forditám szemeimet, mindenütt

€gy nj világ személyeivel találkozám. Itt a basa szolgái

hevertek turbánnal fejeiken s fényes fegyverekkel fjveik

körül ; amott a függönyök mögül suttogó odalikok *)

(ágyasok) elfojtott nevetkérezései üték meg csiklandós

füleimet ; ott a hárem-sátor ajtajában egy fekete herélt

álla rt, fehéren forgatva felém szemeit, s kezében ki-

vont kard villogott, mint azon ang3'alééban, ki a paradi-

csom kapujánál tiltólag vigyázott ; s kivüle és kivüleni

ébren még csak a kormányos volt, kinek alakját a mág-

nest mécsének világa mint egy kisértetét vörösen vilá-

gitá meg .... Végre én is kifáradtam virasztani, s ma-

gyar fehér szrömbe takaródzva, a hajó kéménye mellett

egy üres helyen leheveredtem.

Mintegy két óráig szendergék, midón a hajómester

sivitó füttyentései, a szaladozó matrózok topogásai, s a

harang kongása fölriasztanak. Talpra uqrám, a menny

borult volt, terhes felhk zúgva rohantak fejünk fölött,

a vihar üvöltött, s a kapitány föl s alá járva a hidon,

mely a gzgép fölött van, hol a gépésznek, hol a kor-

mányzónak Ofztá rövid parancsait, miket az alatta álló

liajóíiczkó, mint egy bérezi viszhang, éles hanggal kiál-

tozott vissza. A hajó oldalai , szorongatva a haragos

huUámoktul nyögve recsegtek, mintha meg akartak volna

nyilni. A szegény hajó, mintha szenvedne a gép, a k-

*) Oda török szó = szoba, oda lik =:: szobaleány, ebbl
csiaálták az európai irók lnl)ásau az odaliszk szót.
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szén, a teher, a süstörgö gz és a lobogó tüz súlya alatt,

sirni s kínlódni látszott. Valóban, mintha az egész hajó

egy kész koporsó volna, rivás, nyögés, ropogás közt a

kiásott sir üre felett lebeg, s már erezi közeledni a

pillanatot, melyben velünk együtt a tenger feneketlen

mélyébe elmerül. Hajónk hol elbukék a hegy-nagyságu

hullámok megnyílt völgyeiben, hol diadalmasan a habok

dombjaira fólszökék, prüszkölve rázva le magárul a

forrongó tajtékokat, hasonlatosan a bátor lovaghoz, ki

nyerit, dühöng, ágaskodó, tajtékzó ménén, ez t bár

mint hányja s veti, folyvást ersen ülve marad.

Ily vészben magába száll a legersebb lélek is

;

elménk megdöbben, szivünk összeszorul, s az átalános

csend jelenti, hogy kiki saját sorsára gondol. Fölöttünk

a haragos ég, alattunk a feneketlen tenger, körültünk a

zúgó vihar, elttünk az ismeretlen sötétség; kinek lelké-

ben Isten képe nincs, az ilyenkor valóban teljesen egye-

dül van. Én is kérdem magamtól : de mit is keresek én

itt és hova szándékozom menni? Miért vagyok itt és

nem máshol ? si lakomat, mely egy domb élén, virágzó

hársak illatos árnyékában elég biztosan állt, miért cse-

rélém föl ez ingadozó lakkal, mely örökös örvény felett

lebeg ? Mit keresek az idegenben ? Hazát ? az enyimet

elhagytam. Hajlékot ? azt, mit eldim századokon által

Jaktak, eladtam. Földet ? egyetlen sajátom : a sírhalmok,

mikben kedveseim nyugosznak , s másra nem vágyok.

Barátokat? ha vannak, azok otthon vannak, — hova

megyek, ott mindenütt mint vendéget és vándort fognak

tekinteni. Szabadságot ? ezt ember egyedül honá-

ban élvezheti... Azonban megyek, haladok, mint men-

nek s haladnak alattam a tenger siet habjai, kedvelve

hazámat, melyet elhagytam, vágyva országokat s népeket
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látni , miket nem isíiierek , szállok mint egy fészek-

telén madár, megyek czél és vég nélkül mint a szél,

mely hol megállapodik, hol útra kél, mig végre elhal

Miért ne tekinteném a világot hazámnak, s az em-
beriséget nemzetemnek? Ki minden népet s minden

országot szeretni képes, ki mindenütt örül a jónak s

szépnek, hol azt találja, az jól teszi, ha kezeibe vándorbo-

tot vesz. S akárhol hal el, ez oly sors, mit ugy sem ke-

rülhetett volna ki, s ha idegen fóklön nem sirattatik is

meg, mit tesz az V honában az ember szinte hamar el-

felejtetik.

VII.

Bemenet a Boszphorba. A Boszphor európai és ázsiai partjainak, várainak, falvai-

nak s csodás szépségeinek leirása. E kies szorosnak végén, mint tündéri korona,

Constantinápoly tnik elö.

Amott, aiuott a szeji Sztanilnil.

Tündér rózsák bájvilága,

Minaretje estenkint nyúl

Cyprua erdk zöld árnyába.

Mint egy tükör, lábainál

Három fényes tenger merül.

A vándor jön, néz é.'í csodál,

Feje szédelp^ .'izáz gyönyörtül, —
Paradicsomod ne égben túl

Keresd török, az itt : Sztambul.

Ha iniudenütt s mindig szép és lélekemel a nap

költe, különösen fönséges és vigasztaló az a tengeren,

sötét éj és zúgó szélvész után. Isten, ki maga láthatlan

marad, mintegy óriás szövétneket emeli azt föl a hegvek
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s partok barna kárpitai mögül, a hajósnak mintegy mon-

dani látszik : ne essél kétségbe, hanem reménylj, ime rkö-

döm fölötted, bizonytalan utadat a hullámokon megvilágí-

tom ; lásd, a haragos habok lecsillapodtak, békés szél duz-

zasztja vitorláidat, kiismerheted a kikött, hová evezsz, menj,

menj vigan, bátran, nyugodtan, a nap az én szemem,

mely egyképen vigyáz a szelekre, a habokra és te reád.

És vigan haladánk a B o s z p h o r felé, melynek

torkolatátul alig három órányi távolságra valánk. Min-

denki a hajó elejére tolakodott, látni a bbájos panorá-

mát, mely elttünk megnyílandó volt. A matrózok ün-

nepi ruhájokba öltözködtek ; az árboczok sokszinü zász-

lókkal mint szárnyakkal fölékesítve röpkedni látszottak

;

a megszelidült zöld habok hízelegve játszadoztak az éjjel

megkínzott hajó körül, s oldalba csapkodván, tajtékozva

s locsogva hömpölyögtek elre elre, mint a kis ugató

eb szokott elre szaladozni a száguldó lovak eltt ; a szor-

galmas gzgép is , mintegy kifáradva az éjjeli küzdés-

ben, halkabban mködött, s szerepét átengedve a felfútt

vitoi'láknak, melyekbe egy kedvez szél egészen belefeküdt.

De hova nézzek s merre forduljak ? Két szemem

van, de csak egy látásom. Elttem a pompás tenger-

folyam, jöv men s egyik parttól másikhoz evez, vitor-

lázó, gzölg hajókkal és sajkákkal, balra mint egyik

partja Ásia, jobbra mint másik, Európa emelkedik.

Soha sem hittem volna, hogy föld és ég, tenger és em-

ber ily gyönyör vidékeket alakithassanak. Híven ezeket

csak a kék ég s a zöld tenger tükre sugározhatja visz-

sza, képzeletembe is elevenen benyomódnak, de sem em-

beri nyelv, sem mvészi ecset nem írhatja le. Annál

kevésbbé, mivel mindaz minden lépten változik, s minden

változás uj szépséget hoz el. Utunk a Boszphorban két
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óráig tartott, s álmodni véltem, midn a láthatár, a táj,

a hegyek, a révek, a völgyek, az erdk, a falvak, a

paloták, a források szinben, alakban, jelleml)en perczen-

kint változván, e csodálatos kaleidoszkóp szemeim eltt

elvonult.

A szorosnak elején jobbra és balra magas, kopasz

sziklaliátak emelkednek, miket itt-ott, sötét foltokkint,

erdk borítnak el; darabig az egésznek tekintete komoly,

rideg, meztelen, vad, de néhol búsan fölséges. E vidék-

ben, szells és tar hegyfokon, rovátkos tornyaival s bás-

tyáival két vár tnik föl, mint az útnak két re; az

európai vár már csaknem egészen rom, de az ásiai meg-

áll, s életének jelét adja azon ágyulövésekkel, mikkel

az érkez hajókat üdvözli. Tovább a tenger partján

egyes fehér házacskák kezdenek mutatkozni, dombokon

álló kicsiny mezei mosék terepély platán árnyékában,

mindig egy hvös szökkúttal mellette. Majd Bujukdére

következik, egy kikanyarodó tág öböl közepén, ékes pa-

lotái s mezlakai a két meredek hegy oldalát emelete-

sen hintik be, melyek közül, s fáktól környezve, büsz-

kén emelkednek ki az osztrák s muszka követségek pa-

lotái. A parton lév kávéházak eltt a nyarat itt tölt

örmény, görög, zsidó és frank gazdag kereskedk selyem-

be s aranyba öltözött czifra nejei és gyermekei hem-

zsegve sétálnak. Ezen tul, de mindig az európai parton,

van Therápia, kies falu, az angol és franczia követek

rendes nyári mulatóhelye, nyugodva vén erdk hüs ár-

nyékában s itt-ott átmetszve völgyektl, melyeken át

tiszta patak csörgedezve fut a hömpölyg tengerbe. In-

nét kezdve a vidék szelíden kiessé s kecsesen nyájassá

változik, mi jellemét nem zavarja meg ; ama vár sem,

(neve Ruméli-Hisszár , minek ollentársa az á<iai parton
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Anadoli-Hisszár nevet visel), mely zöld fák és sr bok-

rok közül egy liegy lejtjén fehéren kél, s magas s egye-

netlen tornyaival, rovátkos falaival, felvonó hídjaival,

körded ablakaival, s borostyántól betakart omladékival

a középkor idejére emlékeztet. E bájos vidék egy kert-

hez hasonlítván, e vár benne mint egy olyan ódon em-

lék veszi ki magát, milyent a gazdagok mulatságul szok-

tak kérteikben építtetni. Ez azon két vár, honnét járo-

gata ki II. Mahomet Konstantinápoly ostromára, mieltt

bevehette volna, s alattuk a síkon a tengerpartig egy

nagy temet terül, tündökl fehér márványból faragott

turbános sírkövekkel, melyek alatt elhullt vitézek nyu-

gosznak, platánok hsében, galambok bugásánál, s azon

kedves tengerhullámok zúgásához közel, melyek életök-

ben annyiszor édes merengésbe ringatták. Néhol a ro-

ham, a hol sebesb, magas árboczoszlopokon tarkára fes-

tett kalitkaszerü ülhelyek vannak, melyekbl pipázó em-

berek a halak költözését hallgatva lesik, hogy róla a ha-

lászokat annak idejében értesíthessék. Itt legszkebb a

Boszphor, alig négyszáz öl széles, s itt jött át a scythák

ellen Dáriusz hétszázezer emberével, és még Herodot

korában állott a hid végeinél a két oszlop, melybe valá-

nak az t követ népek nevei vésve ; ez volt útja a

persáknak, góthoknak, rómaiaknak, törököknek is ; a

népek, midn rajzani indulának Asiából Európába és

viszont, mindig mint hódítók, soha miut békítk, mind-

untalan e helyet választák átmeneti hidul.

Eszembe jut Virgil szép verse : „Manus tendunt

ripae ulterioris amore"; e tengernyelv elég széles volt

arra, hogy a keleti s nyugati emberiséget egymástól el-

válaszsza, de keskeny arra, hogy egymást idnkint ne

pusztitgassák. E partokon az ó-kor egyéb neveivel s em-
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lékezeteivel is találkozunk ; a Fekete-tenger torkolatáiiál

a hullámokból ijesztoleg nyúlnak ki a cryanész-i szirtek^

Pompéjus márvány oszlopával ormukon ; ahhoz nem mesz-

sze van a hegy, mi llerkulesz luítának hivatik ; odább

Phineosz király lakának helye, kit, a mythologia szerint,

Jupiter a hárpiák által kinoztatott ; itt utaztak Cholchisbe

Jazonnal a mesés hirü argonauták, s Therápia a pont,

hol a visszatért szörnyeteg Medéa bbájos szereivel partra

szállott ; egy tornyot Ovid tornyának hivnak ; itt van a

keresztesliad vezére Bouillou Gottfriednek óriás platánja

is, törzse vastag mint egy torony, terepély ágai fél ez-

rednek szolgálhatnak sátorul, leveleinek száma haladja

az órákét, melyek fölötte fenállása óta elillantak.

De ki foglalkoznék bizonytalan hagyományokkal s

mesés mythoszokkal itt, hol utamra két partrul két vi-

lágrész különbféle virágai hintenek illatot, hol majd há-

rom mértföld hosszán minden öt perczben uj város, uj

falu, uj kiköt gyönyörködtet, hol folyvást paloták, ki-

oszkok, kertek, virágágyak s mulatóházak ketts sora

közt haladok egy gyors hajón, ragyogó ég alatt, ked-

vez széllel, és egy folyó tengeren, melynek vize tiszta

mint szmaragd és saphir szép olvadéka, min a hajó

mély barázdákat szánt, mikben millió gyöngyök támad-

nak utánam ?

A Boszphor mindenütt mély lévén, oly közel ha-

józhatni partjai mellett, hogy a kertek illatainak fuval-

latát éreztem arczom körül, s kik sajkákban eveznek, a

partról kihajló fák árnyékai hüsében haladhatnak. A })a-

loták, kioszkok, házak itt mind faépületek, de oszlopok-

kal s faragviínyokkal gazdagon fölékesitvék, s ha egykor

a görög, az örmény, a zsidó mind öltözetben, mind há-

zának kidiszitésében bizonyos szinre volt szerit va. nio<t
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e szokás vagy törvény elavult , s igy a házak kü-

lönbféle, mindig tarka, néha kiáltó, de azért soha nem
harnioniátlan s évenkint felfrisitett színeikben kelleme-

sen lepik meg a szemlélt. E házak többnyire egy eme-

letüek, az emelet kihajolván, mennyezetet (veranda) ké-

pez , az ablakok váltva elre dlnek oldalkilátásokat

nyitni, elttok és a háztetn erkélyek vannak, s az egész

a nagy fák árnyékában, a folyó borostyánok levelei,

s piros rózsa és illatos jázmin sr bokrai között mint-

egy elbuvik. Legtöbb a tenger partjára van épitve, oly

közel a habokhoz, hogy midn nagy szél van, tajtékai

k

az ablakokon befecskendeznek, minden esetre a nyilt s

magas ablakokon hs fuvalom leng be, azon kivül, hogy

a bels udvarba benyúló tengervíz állandó fürdül szol-

gál, hol egyszersmind a sajkák tengeri sétára mindig

készen állanak. A házakat egymástól rendesen facso-

portok választják el, vagy egy ftl, mohtól és fo-

lyónövénytl befedett szirtgerincz, mely a tengerbe be-

nyúlván, ekképen köztök biztos határfalat von. Bels

része a háznak kertre nyílik, mely egymás fölött lépcs-

zetesen emelked ágylatokból áll, mik aranyozott vagy

kifestett rácsozatokkal vannak egymástól elkülönözve ; ott,

hol kkerítés van, azt tarka kvedrekbe ültetett virágok

ékesítik, melyek mellett a kihajló czitrom- és narancsfák

arany almái a hesperídák kertére emlékeztetnek. Ezután

sötét olajfák, zöld borostyánok s szökkutak között száz

meg száz szinü s alakú kioszkok s chinai tetzetü lakok

emelkednek, mik mögött a homályos háttért a hegyol-

<lalban tölgyek, gesztenyék, figék és platánok sötét alko-

nya képezi. Végre a hárem az épület többi részétl vagy

kert, vagy udvar által van elválasztva, s megismerhet

azon sürü czédrusfa - rácsozatról, melyly el ablakai féltéke-
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nyen behálózvák. Mit a kíváncsi utas láthat , az nem
egyéb, mint azon gömböly lyuk, mely itt-ott a rácso-

zaton van, s a bennlakó szépeknek kilátástenged a tengerre,

s néha-néha egy kinyuló fehér kar , mely a felfutó

rózsát selyemfonallal kötözi, avagy abból egyet leszakaszt,

hogy mint ó, árnyékban hervadjon el.

Keleti értelemben, mi az angolétól különbözik, de

mögötte nem áll, a török valóban ért a kéjelvhez (com-

fort). Bizonyítja az, a mint épít és a mint lakik. Árnyé-

kos házának ablakai alatt a tenger habja mormol és fris

szellje lengedez, fogadó termében szökkút csörög, kúpos

fürdszobája mindig készen várja, kertében a legszíndú-

sabb s legillatosb virágok díszlenek, rózsa, jázmin, tuli-

pán, orgona, oleander, szegf, cactus ; kioszkjait azon

tetkre építi, honnan legbájosbak a kilátások, s ha rej-

teket keres a nap heve ellen, azt is talál csigahéjjal és

tarka kavicscsal behintett ösvényü kertje végén, egy si')-

tét s lombos erdcskében, melyben gerlék nyögnek és.

fülemilék csattognak, és soha el nem távoznak, mivel

naponkint a gazdától kapják eledeleiket, mert k a csa-

lád állandó tagjai. Mi, nyugotiak, a természet szépségé-

vel kérkedünk, avagy azt csodáljuk, de élvezni a tör()k

jobban érti. egészen azzal táplálja lelkét. Midn az

oszlopokra épített csarnokszer nyitott kávéházban ül-

dögél a tengerparton és lassan dohányoz és halkan ször-

pölgeti kevés, de jó kávéját, nézve a kék partok felé s a

messze távolba : nem a dohány s nem a kávé a félv,

ezzel testi szükségeit, valljuk be, elég mérsékletesen csi-

lapitja le; a félv az eltte nyíló természet gyönyöreinek

nézelése s azon édes, kedves s puha andalgás, melybe

általa üdvezülve elmerül.

Tlierápiától kezdve egész Sztambulig egymást sza-
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kadatlanul váltják fel a szebbnél szebb, tarkábbnál tar-

kább nyári paloták, házak, mulatóhelyek, a szultán any-

jáé, a szultán n-testvéreié, a nagyvezéreké, a minisz-

tereké, a basáké s másoké, kik vagy hatalmasok, vagy

gazdagok, és a hol tágasb az öböl, és a Boszphorban

annyi szép s tágas öböl van, egy-egy falu áll tele oly

kellemes, mint meglep külsej lakokkal. A házak a

hegyoldalban amphitheatrum gyanánt emelkednek, mint-

egy kiterjeszkedve legyezkint, hogy a hajósok annál

jobban láthassák, s tekintetök annál érdekesb, mivel

homlokaik, chinai tetik, oszlopzataik, karzataik különb-

féle szinre lévén festve, a távolból valóban tündériesen

veszik ki magokat. Itt-ott a tetkön egyes pompásabb

kastélyok csillognak, függ kertektl övezve, mögöttök

a láthatárt magas fenyvesek kárpitja zárja be. E faluk

egyikében sem hiányzik a mór Ízlésben épült szökkút,

sem az aranyozott vagy égszínkék kúpos mosé, s mel-

lette hiv társa a sugár minaret, mely a magas platánok

lombjai között mint egy kiltt nyíl hegyesen emelkedik.

Hol a házak a tengerig kiépítve nincsenek, ott a part-út

gránittal van kirakva, mit jázmin, szl és figefák lú-

gosai árnyékoznak be, s körülte száz meg száz sajka és

hajó áll és mozog, ki- és berakodik, selyembe s pillangóba

öltözött gyermekek csoportosan játszadoznak, s házaló

kalmárok árulják három világrész zöldségeit és gyümöl-

cseit, ásiai szlt, egyiptomi szilvát, görög figét, s ezen

kívül sok olyan csodálatos szín és alakú gyümölcsöt és

halat, milyent mi nyugotiak soha sem látunk. És míg

a mindenféle nyelv és öltözet tengerészek lármázva,

tehervive, rakosgatva, dalolva, fütyörészve jönnek és men-

nek, lótnak és futnak, egy-egy vén muzulmán, zöld

turbánnal fején (mi annak jele, hogy a próféta ivadéka),
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csendesen ül az aláteritett szönj^egen, mellette gzölög

findzsája, szájában tartja a nargil kacskaringós csjének

aranysárga ámbra csutoráját, s igy órákig ül, órákig

hallgat, órákig nézeli a siet habokat, s a túlparton Ásia

ködell hegyeinek lebeg sorát, ugy, hogy egy szobor-
nak vélné az ember, ha néha-néha ajka meg nem nyil-

nék, s nem lökne ki egy-egy füstgomolyt, mely elpáro-

log nyomtalan mint élete.

Az eurój)ai parton legnevezetesb lielj^ek, faluk, völ-

gyek, fokok, öblök, várak, romok s városok : Fanaraki,

Karibdzse, Bujukdére, Therápia, Jeni-ki, Ruméli-Hisz-

szári, Ruméli-Kavak, Orta-ki, Balta-limán, Arnót-ki,

Bebek, Bessik-Tass, Dolraa-bagtse ; az ásiain : Fül Burnu,

Riva, Óriás-hegy, Hunkiar Skeleszi, Édes vizek, Sibukli,

Csengel-ki, Beglerbeg, Sztavrosz, Anadoli-Hiszszár.

Az ásiai oldal, — mert kell errl is szólanunk, —
népetlenebb, lakatlanabb, de annál kiesebb és zöldebb.

A két világrész, Európa és Ásia, itt szemközt állván egy-

mással, e darabka földben is hiven láttatja különböz jel-

legét ; az európai part szép az embernek, szorgalma s

müvei azon kertek, lakok s paloták által, az ásiai i>edig

bájos a kedvezbb természet idylli kellemei által. Itt

már nincsenek ama vulcánszerü, csupasz, meztelen szir-

tek, az anyaföld testének e kiül csontjai, minden hegyet

és tett lombos erd borit; völgyeinek hajlása, lejtése

szelidebb, miknek ligetes sriben mindenütt hs forrá-

sok és patakok csörgedeznek ; sikjait, mezit, halmait

bujább tei\yészetü piízsit bársonya födi, s olyan ritka vi-

r;ígok és fák is, milyeneket az európai oldalon nem ta-

lálni, mintha a honi földtl, mely Ásia, nem válhatná-

nak meg ; szóval alak, szin, Z(>ld lombozat itt olv

változatos, milyet fest teremteni nem volna képes, st
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utánozni sem. Csak néha-néha tnik fel egy magányos

lak, — egy kertész laka, ki virágokat ültet s hetenkint

viszi azokat Sztambulba, megrakott lebeg esolnaka ilyen-

kor egy úszó virágágyhoz hasonlitván, — vagy egy méhészé,

kinek hosszú köpüsora nagy fügefák alatt áll, miknek

édes gyümölcsei körül a méhek dongva rajongnak, —
vagy egy pásztoreraberé terepély platán árnyékában,

mellette koszloppal, melybl viz csorog, s eltte már-

ványvályuval, mely körül juhok, kecskék és tehenek déli

álmaikat békésen aluszszák, — vagy halászé, a part egyik

kiül ormán, kiteritett hálóinak száradását várván, saj-

kájában hosszú szárú pipáját szivogatja, mig a hullámzó

tenger által benne, mint egy bölcsben, lágyan ringat-

tatik, — néhol ékesebb mulató házak látszanak, pavillon

alakban, chinai tetzettel, melyeknek fölkanyarodott vé-

gein apró harangok függenek, és szögletein végig fehér

galambok oly békén s mozdulatlanul ülnek, mintha csak

faragva volnának. Eltte a kertben hs kioszk menye-

zete alatt egy-egy tisztes sz törököt látunk, játszó gyer-

mekei s unokái körében, a myrtuszbokroktól körülöve-

zett zöld gyepen ni, leányai s rab hajadonai fátyolatlan

képpel heverésznek, semmit nem téve, mint legfölebb

édes serbetet vagy jeges vizet iva, nem is sejtve, hogy

mi, keresztyén latrok, a hajón látcsöveinkkel a hárem

szentélyébe hatunk, s halvány puha arczaiknak, lankadt

szemeiknek, ivesen kifestett szemöldökeiknek minden moz-

zanatát követhetjük. Egy nagyobb sajka épen lakadalmi

népet vitt a túlpartra , lárma s vig ujongatás nélkül

;

mirl ket megismerhetni, a póznákra szúrt szines ken-

dkbl s virágbokrétákból áll, s a hajó orrában csopor-

tozó görög zenészekbl, kiknek zenéje nem épen kelle-

mesen csiklandja a jobbhoz szokott fiileket.
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Ilyen az ásiai part egészen Anaclol-Hisszár vá-

ráig, hol a Boszphor összeszorul, mint egy sveitzi nagy

tó. Innen kezdve a vidék még szelidebb, még nyújasb,

még regényesb, még zöldebb és még lombosabb, s a

lakok, falvak, városok és paloták még srbben követ-

keznek egymásután. Itt vannak az ásiai édes vizek,

(nevök : Gökk-szu) a szultánné tündérvölgyében; e hely

legkedveltebb sétahelye a muzulmán családoknak. Egy

gyönyör terecske ez, bevonva a legfrisebb zöldnek

pásitával, mely fölött körös- s figefák és platánok hs
lombozata von enyhe sátort. Belle messze kitndöklik

a fehér márvány-szökökút czifra arabeszkéivel, arany-föl

-

irataival, kihajló szines födezetével s apró kúpjaival,

miken a félhold jelképei messze kifénylenek. Okialt áll-

nak kékre, vörösre festett s megaranyozott idomtalan

számtalan kocsik (talika r= toliga), czafrangos függönyök-

kel beaggatva, miket két-két sallangos ökör von, me-

lyek kérözve hevertek a magas fben, mig másfell a

gazdagon szerszámzott arab paripák meleg szélnek nyi-

tott orral türelmetlenül vihogtak. A part körül ékesb-

nél ékesb sajkák tolongnak, egyik érkezik, másik iudul,

más várakozik. A férfiak távol a nktl külön csopor-

tokat képeznek, s iszszák kávéikat és dohányoznak. A nk
s gyermekek, kik között néha egy-egy fekete herélt r-
ködve vigyáz, hol egy fa árnyában lomhán telepednek le,

hol a tenger partján csevegve sétálnak, hol a forrásnál

mosódni gyülekeznek össze, vagy két fa ágaira kötött há-

lóban kisdedeiket rengetik, s ha a társalgásban kifáradtak,

serbetet, rózsabefzöttet, gyümölcsöt és jégbe htött vizet

isznak, némelyik pedig nárgilt vagy épen szivarkát szivogat.

E százféle szinü s aranynyal s ezüsttel s selyemmel szépen

kihimzett öltözet egyetlen szép látvány a szemnek, s a
Szemero Hl. g
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mozgó alakok a zöld alapon a pázsit tarka virágainak

látszanak azon pillanatban, midn a szél a virágo-

kat ingatja. A nök itt is fátyolozva jelennek meg, mert

bár a sztambuli keresztyének az európai édes vizeket

választák sétájokul, de férfiak ide is jönnek nemcsak

mint nézk s élvezk, de mint mulattatók; a bolgár pa-

rasztok nemzeti tánczukat mutogatják, a nyilt kaftánu

zsidók apróságokat árulgatnak, st egyszer egy magyar

czigánycsapat zenéjét is volt alkalmam itt hallani. Az ásiai

partoknak fénypontja a Beglerbeg-palota, melyet II. Mali-

mud épitett olasz Ízlésben, de tele indus s mór emlékeze-

tekkel. Több kisugárzó szárnyai vannak ; tetzete erké-

lyekkel van ellátva, s bell és kivül az egész el van bo-

rítva gazdag aranyozással és mvészi festéssel. Pompás

kertében ép oly sok a kioszk, mint a szökkút, A szul-

tánnak mind az európai, mind az ásiai oldalon számta-

lan palotái, pavillonjai, kioszkjai és kertéi vannak, s be

kell vallani, liogy egy európai fejedelem sem bir oly

pompás, oly tündéri lakokkal, melyek a bámuló szemlélt

az ezeregyéjszaka varázs képeire emlékeztetik. Épen pén-

tek, azaz török vasárnap volt, s a szultán a Szoliman-

moséba imádkozni hajózott. A szultán hajóútja hat saj-

kából áll ; belle kett egymás mellett mintegy ötven

lépésnyire ell megy, utat csinálni, kett hasonló távol-

ságban kiséri, — a két középs egyenl nagyságú, mely-

nek egyikében a szultán ül. Egy ilyen császári sajka

nyolczvan láb hosszú, sebesen mint a kiltt nyilat pá-

rosával ül 24 matróz hajtja, kik veres fez-et viselnek s

egészen hószín selyembe vannak öltözködve. Maga a

sajka, mvészi faragványokkal ékesítve, fehér és aranyo-

zott, hátulja és orra emelvényes, mi felfelé hajtott

igen hosszú rúdban végzdik, melyeii egy aranyhattyu
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vagy sólyom kiterjesztett szárnyakkal ül s a sajkával

mintegy röpülni látszik a habokon., A hajó hátulsó emel-

vényén aranyos oszlopoknak veres selyemmel s arany-

bojtokkal és rojtokkal beaggatott pavillonja alatt, drága

indus sálokkal beteritett divánon ül a szultán, kezében

madártoUakból kötött és drága kövekkel kirakott legye-

zt tartván. A fejedelem köri s a másik nagy sajkában

az udvar nagyjai pompás köntöseikben csillognak. Midn
a szultán ily hajóutat tesz, az öböl valamennyi hajói felvon-

ják zászlóikat, s mindezek, mind a Boszphor számos ágyute-

lepei örömlövésekkel üdvözlik t. Ez aztán egyetlen látvány

a maga nemében. Az ágyudörgések, melyek a két part

hosszában bömbölve végig ropognak s a távol herczeg-

szigetek viszhangja által százszorosan visszaütdnek, —
tiszta mélysége a viznek, melyen ezer meg ezer különb-

féle hajó hemzseg, — a nap omló sugarai, melyek egy

átlátszó kék égbl a számtalan kúpokra, minaretekre, pa-

lotákra s a mosolygó s változatos vidékekre aranyfényt

hintenek: mindezek az egész látványnak pompát s va-

rázst kölcsönöznek, mihez hasonlót a földön sehol nem
találni. Hiszen más országokban is látni ragyogó feje-

delmi meneteket, de mindazok a nép és a kor jellemével

összhangzásban többé nincsenek, azok leggyakrabban el-

múlt idk és szokások és viszonyok avult ünnepei, vagy

inkább anachronismusok, carricaturák, álarczos menetek

,

de itt mindez a helylyel, a néppel, az éghajlattal, a szo-

kásokkal bels öszhangzásban van , mindenesetre az

egyetlen fejedelmi ünnep Európában, hol a szereplk, a

nézk és a vidék, mint szinpad, egymáshoz tökéletesen

illenek.

Szóval, képzeljünk magunknak két tengert, mely

egy szorosban óriás folyammá válik, a melynek egyik

6*
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partja Ásia, másik Európa, — képzeljük, hogy néhány

niértfóld hosszában elttünk vad, kies, nyájas, erds^

lombos vidékek változatos panorámája vonni el, — kép-

zeljük az ásiai oldalon a pásztori élet s idylli alakok s

egy édeni természet kellemeit, az európain a mulató, üzér-

ked, tolongó emberek zajló sokaságát, — képzeljük kö-

rültünk az evez sajkák, a füstölg gzösök, a vitorlás

hajók nagy számát költöz madarak siet seregeként ide-

oda szállongani, — képzeljük a viczkándozó delphineket

a hullámokból felbukni, a sikoltó sirályokat a tajtékzó

habok felett röpkedni, s a tiszta kék égben a szirti sa-

sokat kiterjesztett szárnyaikon függeni, — aztán képzel-

jük, hogy egy pár mértföld folytában csupa kertek, mu-

lató-házak
,

paloták, fejedelmi lakok aranyozott kapui

eltt haladunk el, st egy szakadatlan és olyan város

mellett, mely nem házakból, de csupa szines, aranyos,

mázos pavillonokból, kioszkokból, villákból áll, és ekkor,

midn minden meglept, minden ujat, minden ábránd-

szert, minden pompást kimeritettnek vélénk : e fönsé-

ges és nagyszer csatornaút végén mint fénypontot kép-

zeljük balról egy hegyfokon a rózsák s szllugasok ama

kedves városát, Szcutarit, melynek háta niegett a búsongó

cypruserdk homálya mint egy kárpit emelkedik, s azo-

kon is túl a távolban az ásiai Olymp magas hegysor

örökös havai fehérlenek, középen képzeljük a Marmara-

tenger nyilasát, melynek csendes hullámain a herczegszigetek

kékl csoportozata mintegy lebegni látszik, jobbra pedig

képzeljük az öbölre hajló hét halmon magát a tarka páva-

fark gyanánt ragyogva kiterjeszked Constantinápolyt

számlálhatlan hajóinak árboczaival, ezer minaretjével,

csillogó donijaival, cyprus-erdivel, és mindezt képzeljük

egy ragyogó fényköd tündéri fátyolán keresztül, mely
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l)ea az egész tünemény mint egy fata morgana rezeg képe

Tiszni s libegni látszik, és ekkor bár hiányos, de némi

fogalmunk lesz azon leirhatlan s lefesthetlen varázs-

hatásról, melyet az utazónak éreznie kell, midn Con-

stantinápolyt elször megpillantja. Ily hely, ily város, ily

ég nincs több a földön, s kivált nincs e három együtt

sehol. Bájos királynéja a világ valamennyi városainak

!

hogy a muszka birodalom ezer év óta imád s mátka ke-

zeid után eped, bizony nem csodálom.

VIII.

Június I.

Constantinápoly panorámai képe. madárröptileg tekintve nappal és éjjel, megvilá-

gítva a Ramazán- ünnep éjjelén.

,,Hiában forog a nap a világ körül, Sztambulhoz ha-

sonló várost sehol nem lát . . . Nézd, mi egészen külö-

nös szépséggel tündököl, mi kecsesei öleli t a tenger kö-

rül . . . Egyebet nem is emiitvén, mi édes és mi kelle-

mes szállani a tenger szinén, uralkodni egyszerre a légen

és a habokon, mint trónján Salamon, pihenni kéj elmésen

párnákon, legeltetve szemeinket a vizek ezüst tükörén.

Itt feltalálsz minden gyönyört, dalt, zenét, mvészetet,

tudományt, pompát s minden kedvteléseket. Itt, repülve

a szell szárnyain, szemeid számos városokat látnak egy-

szerre. Dlve a fuvalom lágy vállaira, nyugton az egész

világot bejárhatod, fáradalom nélkül. Itt sugároznak ve-

télkedve vissza a legnagy-szerübb képek, melyek magoka

egymásban mint tükörben szemlélvén, a partoknak va-

rázs tekintetet kölcsönöznek. A sajkák a viz hátán köny-
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nyedén sikamlanak, vitorláikat, a szél által fólfúva, egy

madár szárnyainak vélnéd . . . Egy ily szép látványt

miként leirni? S ennek mi szüksége van magasztalásra ?

Kinek sorsa biztositva van, az lakot más helyen ne vá-

laszszon. Semmi más város, más tartomány nem mérkz-

lietik vele, s nincs a világon lakhely, melyet hozzá ha-

sonlítani lehetne . . .«

Xabi Efendi,

(török költ, szül. 1632-ben.)

Ha a gond s bú kimerit, a gyönyör s az élv még-

jobban. így tökéletesen kifáradva foglalám el szobámat

a vendéglben (Hotel de Byzance, Péra városrészben). Az

a sok új, csodálatos tárgy, mit negyvennyolcz óra óta

láték, még mindig szemeim eltt rajzott, mint a nap

még mindig szemeink eltt szikrázik, ha egyszer bele-

pillantánk, bár belenézni megszntünk is. Almom mély

volt, de nem nyugodt, s egész éjjel mindenféle chinai

épületek, indus paloták, arab pásztorok, szerecsen rab-

szolgák, turbános törökök, fátyolos nk, rácsozott háre-

mek, idegen énekek, ásiai alakok a legphantasticusabb

tarkaságban rajongtak körültem, úgy hogy fölébredvén^

nem tudtam a való s álmaim között különbséget tenni,

s csak midn ablakomhoz rohanva, elttem látám nyúlni

Sztambult, s állóhelyembl mintegy kilenczven gyönyör

niinaretet számlálék meg, akkor gyzdtem meg, hogy a

mit láttam, mindazt valóban láttam.

Két torony, a vén-szerail és a galatai torony az^

melynek magas tetejérl a világ legnagyszerbb pano-

rámája nyílik emberi szemnek. Mindkett egy-egy hegy-

élen emelkedik, s én mindkettnek erkélyére fölmentem.

Itt állva, mint egy repül madár tekintek alá Constanti-

nápolyra és a tengerekre. Egy pillantással áttekintem
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Európát, Ásiát, a Boszphort és a Marmara-tengert. Ax
egész roppant város lábaimnál terült el. Ha csak egy

pontról volna szabad a földet nézni, azt itt kellene vá-

lasztani.

Három oldalról : északról, nyugotról, délrl, három

tenger-ág öntözi kék hullámaival e világvárost. A föld,

mely a vizek partján lapos , ettl távozva mindinkább

emelkedik, s számos dombokra és hegygerinezekre oszolva,

ezeknek oldalaiban a házak, templomok, kertek, kioszkok,

tornyok, cyprus-erdk egymás fölött lépcszetesen emel-

kednek, mint egy ragyogó amphitheatrum, melyet szera-

lélni a tengerrl ép oly gyönyör, mint szép onnan u

hullámzó tengerre s a messze hegyekre letekinteni.

Azon tengernyelv, mely nyugot-északra nyúlva, az

édes vizekben végzdik s arany-szarv nevet visel, a vá-

rost két részre osztja. Északra van Galata, Péra, Top-

hána, Funduklü s ezután a legkiesebb mezei lakok fal-

vai egész a Fekete-tengerig terjednek ; délre van a szorosb

értelemben vett Constántinápoly vagy Sztambul*), mely

mint Róma, hét halmon áll, háromszöget képezvén, alakja

egy hárfáéhoz vagy egy bség-szarvához hasonló, mely-

nek szája a most enditett tengernyelvre nyílik, honnan

*) Nincs város, mely idk folytábau nevét annyiszor változ-

tatta volna. Els neve volt Chrysoczerasz (=: arany vagy böségszarv),

aztán AcropoHs ( = Fokvár), ke'söbb Byzancz, Antóniáé, Anthure

( = virágzó), Uj-Róma, Constántinápoly, örök-város, török neve :

Sztambul i=jül rzött), Istambol ( = az izlamizmus teljessége).

Ummedunya (1=: világ anyja), arab neve: Farnik ( =r elválasztó),

orosz neve : Czarograd ( = császár-vár). Sztambul népessége b.-het

külvárosaival egyetemben 800,000, házainak száma 100.000,

moséja van 400, imaháza .5000, közfürd o50, könyvtára 1000^
melybl 40 nyilvános.



nevezetét is vette. E háromszögletuek egyik oldalát

a Marmara-tenger, másikat az aranjszarv-öböl \'ize mossa,

a harmadikat és legrövidebbet, mely a szárazföld felé

van, mély ároktúl megelzött s most szomorú omlado-

zásban lév hármas kfal veszi körül , melyrl váltva

hol négyszög, hol gömböly bástyatornyok rovátkosan

emelkednek, zöld borostyán s más folyó növények levelei-

tl itt-ott srn behálózva ; ezek közül a tenger felé a

legszéls ama hires hét torony, melynek sötét termeiben

hajdan hónáért halált nem egy magyar hazafi is szenve-

dett. Az így, részint bástyától, részint tengertl bekerített

Sztambulba, hol keresztyén állandóul nem lakhatik, liar-

mincz kapu vezet : hét a száraz oldalról, kilencz a Mar-

mara-tengerrl és tizennégy a mély öbölrl, — melynek

hossza egy mértfóldet jóval halad — s melynek két part-

ját egy hajóhid köti össze.

Sztambulnak alsó részét, Ásiával szemközt, a Mar-

mara-teuger partján, képezi a szerai vagy szultáni lak,

mely kfallal körülkeritve, magában egy kis város, s nem
egyéb, mint rendetlenül elszórt tömkelege palotáknak,

háremeknek , kioszkoknak
,

pavillonoknak , tornyoknak,

miket egymástól roppant platánok s czyprusok ligete

választanak el, és virágos kertek és zöld pázsitágyak és

márvány lépeszetek és oszlopzatok s árnyékos folyosók,

honnan éjjel és nappal hallani a közel tenger hullámainak

andalitó mormolását. Innen, e Szeraitól kezdve a lejtsön

le, folyvást emelked hegy-háton leirhatlan fénynyel ra-

gyog maga a város s benne a számtalan pompás mosé :

Szent Sophiaé, Ahmeté, Bajazeté, Szolimáné, Szultán-

anyáé, melyeknek száz meg száz dombteti (kúp) kékre

festve s itt-ott megaranyozva, a tiszta légben mint meg-

annyi kis földgömbök domborodnak ki^ s körültök hol
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párosan , hol négj^esen , mint óriás oltárgyertyaszálak

karcsún nyúlnak fel a deli alakú minaretek, csipke-mo-

dorban faragott két, st három erkélylyel ellátva s magas-

ságban vetélkedve a körültök csoportozó czyprus-szálfákkal,

melyeknek sötétzöld lombjai a mosék fehérségét csak

jobban kitüntetik. Á hegyhát élén a város tömege fölött

üvegharangokkint lebeg e dombtetk, égk és szikrázcjk

a nap tüzes fényében és ama sugár s könny minaretek

a városnak mintegy arany koronáját képezik, melynek

fogaiba a magas fák kellemesen fonják be zöldes ágaikat.

E képnek harmóniáját bár megtörik, de nem rontják meg
a múltkor ó emlékei ; itt egy avas obeliszk van az At-

meidan piaczon, ott egy fekete kormos csonka oszlop, s

fölebb a mosék tetivel egy vonalon Valens császár nagy-

szer vizcsatornája, melynek magas ivboltozatai sötéten

s hossza vonalban nyúlnak el a házak fölött. S mind-

ezek alatt aztán képzeld véghetlen sokaságát a mozaik

tarkaságu épületeknek kék, zöld, veres és sárga szinre

festve s mindenféle faragványokkal fölczifrázva : ké])zeld a

szultán, a basák, a mufti jialotáit, — a divánt, melynek

kapujától vette a birodalom a fényes-kapu czimét, a

márványból épitett turbé-ket, mikben a szultánok shállal

boritott koporsói állanak, — a cliinai tetzet gyönyör
kutakat, a roppant bazárokat s nyilvános fürdket, mik-

nek némelyikét liarminez-negyven réz dombtet födi s

messzirl nézve légben függ halmoknak látszanak, — kép-

zelj e viritó házak közül felfelé nyúló facsoportokat, melyek

a városnak egy kert kies tekintetét adják, s melyek kö-

rül, mint tavaszi pillangók füvek körül, fehér galambok

s gilik ezrei szállonganak, — és képzelj e kéj) fölött,

melyben városi fény s mezei zöld b.íjosan egyesül, egy

örökké tiszta, egy mélyen kék eget s egy sr, de át-
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látszó fényködöt, mely minden tárgynak panorámai csil-

lámot kölcsönöz, és ekkor talán lesz, de csak halványka

fogalmad, Sztambul tündéri szépségérl.

Az öböl átelleni felén terülnek Galata, Péra s a

többi városok , három - négy hegy menedékes oldalán,

melyek a szerint fogynak, a mint a tengerekhez közeled-

nek. A kép itt talán kevésbé fényes, de nem kevésbé

festi és változatos. A házak itt is különféle szinüek,

a dombtets mosék s oszlopszerü minaretek itt is számosak

s körültök mindenütt mint h társak, zöldelve emelked-

nek a czyprusok, platánok és fügefák a kertekbl, mik
nélkül alig van lak. A két temettéren kivül, mely nagy
mint egy mez és árnyékos mint bármely sr erd, a

házak közt müveit földek és kertek elhintvék, hol a török

nk gyermekeikkel vigan s gondtalanul játszadoznak, nem
is sejtve, hogy a magasból egy szem ket meglesi. E város-

részeket itt-ott éles hegyhátak választgatják ketté, melye-

ket kertek, kioszkok, chinai házikók, széplakok (pavillon)

s virágágyak koronáznak meg, néhol viszont mély torko-

latok nyiluak, melyekbl az elsülyedt házaknak csak teti,

a fáknak csak ágai s a minareteknek csak fényl gombjai

nyúladoznak ki meglepöleg. A szk utczák tekervényei,

mint megannyi hegyi patak kiszáradt árkai, futnak a

tetkrl le a tenger felé, s bennök a tarka és kiáltó szinbe

öltözött emberek hemzseg alakjai a magasból tarka

kavicsoknak tetszenek.

E gyönyör, e festi, e pompás látvány eltt, mely

a hegyoldalak lépcszetes emeletein egy roppant amphi-

theatruraot képez, s mely a szemlélvel minden redit s

részeit láttatja, úgy hogy egy keleti költ túlzás nélkül

egy kiterjesztett pávafark pompájához hasonlíthatta, e

ragyogó és ezer szin látvány eltt három fell három
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tenger sima lapja mint ezüst tükör terül el, mely a tár-

gyak szépségeit szemkápráztatóan sugározza vissza. E
vizeken szemünk merengve bolyong és fáradság nélkül

egy pillantásunk a Fekete-tengeren jár, másik már délre

a Helleszponton andalog. Elttünk az öbölben a kékl

habok közepén egy kis fehér toronyka áll (Leány- vagy

Leander-torony), egy gyönyör, egy valóban költi kép,

alap nélkül látszván libegni a viz szinén, mint egy úszó

hattyúcska. Különben az öböl a milyen nagy, olyan nagy

benne az élet és mozgás. Tiz-tizenkét ezer viczkándozó,

s ékes sajka, hol egyenkint, hol csoportban, hol követve

hol metszve egymást nyilsebességgel szaladoz Ásiából Euró-

pába, a Boszpliorból a Marmara-tenger felé, vagy meg-

fordítva, s oly nagy törekedéssel jön és megy, hogy az

egész ha nem egy kis tengeri harcznak, de mindenesetre

egy igen mulattató hajóversenynek látszik. Roppant vitor-

láival néha egy-egy nagy hadi hajó méltóságosan halad

egyik tengerbl a másikba által s üdvözli a Szultán palo-

táját dörg lövéseivel, miket a távol hegyek viszhangjai

késcske, de annál többször hangoztatnak vissza.

Rendesen e páratlan öbölben foglal állomást a szul-

tán egész hajóhada is, ötven-hatvan hadi hajó , s bár

nagy testök s duzzadó vitorlájok sötét árnyékot vet a

hullámokra, a többi kalmárhajók útjában nem állanak,

oly tág az öböl, de annálinkább nevelik a tájkép festi-

ségét, kivált midn ünnepnapokon k is zászlókba öltöz-

nek és ágyutorkaik l)úsan megszólalnak. Némelyik közü-

lök oly közel áll a parthoz, hogy a révek kanyarulatai-

ban az élö fák s árboczok teti összeérintkezve s vegyülve

nyuladoznak ki. Ezenkívül a tágas kiköt partjait sok

e/er keresked-hajó
,
gzös és vitorlás, s a világ minden-

féle zászlóitól viritó, lepi el, melynek árboczai ünnepna-
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pókon fölékesítve lévén, az egész egy virágzásban lév

erdhöz hasonlít. A Fekete-tenger felé mind az ásiai, mind

az európai parton kertek, falvak, paloták sora mint egy

színes szalag nyúlik ; középen, az ásiai oldalon, fényes és

számos moséival, minaretjeivel Szcutari, mint egy kisebb

Sztambul tnik fel, emelked tetin elkülönözve álló gaz-

dag palotákkal, a tengerparton, a körülte zúgó tenger színe

felett oszlopokon épült kávéházakkal, s mögötte a hires

temethely sötét czyprus-erdejével ; — jobbra dél felé, a

Marmara-tenger kékellík a habjain nyugvó herczeg-szi-

getek békés csoportjával, melyeken túl a nicomediai köd-

fedte öböl nyílik, messze, messze, mint egy bizonytalan

álomkép ; ezen túl az ásiai partok homályos láthatára,

ennél is távolabb Olymp ködpára lepte hegyeinek magas

csúcssora, melynek havai egész idáig kífehérlenek.

íme, ezek teszik a roppant tájkép fbb vonásait,

hogy ugy mondjam, anyagát, rajzkörét. De ha mind-

ehhez hozzá adjuk a különféle színeket , s ezeknek száz

árnyéklatit, a mint a tárgyakat velük maga a pazar ter-

mészet színezi, s a mint e színeket az ég, a szél, a nap,

és az órák különbsége szerint mind a szárazon , mind a

vizeken ezerfélekép változtatja ; — ha képzeljük, hogy a

kel és nyugvó nap sugarai a magas fák és minaretek

csúcsait ragyogtatva érintik, s a mosék érez dombtetit s

Sztambul és Szcutari veres és sárga házfalait mint egy

lángözönnel tzbe borítja ; — hogy a támadó vagy csil-

lapodó szél a tenger hullámait most zúgva fölveri, majd

hasonlóvá teszi egy megaludt, csendes, de fényl ónolva-

dékhoz ; — hogy nappal e várost a hség ezüst ködén

keresztül szemléljük, melynek átlátszó páráján bell fehér

galambok csoportosan keringenek, és éjjel a tiszta ég

alapján a nagyszer dombtetk, a sugár tornyok és czyp-
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rusok kecses árnyalakjait (silhouetjeit) látjuk lenyomódni

;

— togy mindenütt, a hova tekintünk, a tengerparton, a

hidakon, a piaezokon, az utczákon a világ minden népeit

szokatlan és a legváltozatosb köntösökbe öltözködve szem-

léljük tarkállani, milyeneket csak szinpadokon és festmé-

nyeken szoktunk látni ; — hogy e nyolez városnak s a

húszezer hajónak tompa moraja , szárazról és vizról a

kapkodó szell által fel-felhozatik hozzánk a toronyra, hol

állunk ; — hogy a hadi hajókon az imádságra hjvó ágyú

dörgése naponkint többször meg-megdördül s int szavát

a viszhangok partról partra küldözik; — ha meggondol-

juk, hogy e szép kék ég csaknem mindig oly tiszta, e

mély tenger csaknem mindig oly csendes, s e kies tájon

csaknem mindig örökös tavasz virit ; — ha emlékezünk

rá, hogy Constantinápolyban vagyunk, határszélén há-

rom világrésznek, honnét Asiába látunk, s 30-4U óra alatt

Afrikába juthatunk: csak az, ki mindezt együtt és egy-

szerrehallja, látja vagy képzeli, — ha ugyan ezt teheti em-

beri képzelet,— csak az fog magának Sztambul leirhatlan s

valóban tündéri szépségérl némi bágyadt ké]iet alkothatni.

Észreveszem , hogy ismételem magamat, s ugyan-

azon képet s tárgyat újra meg újra használom s neve-

zem. De mit tegyek? A szó s tárgy lapomon mindig

ugyanaz, de a tárgy, a kép, a benyomás nekem min-

dig más, mindig változik a szerint, a mint azt más-

más helyrl nézem. Érzem, Sztambult leirni akarván,

lehetetlen munkába fogtam. Nyelv azt le nem Írhatja,

mvész le nem festheti, a photographia sem adhatja visz-

sza, mert Sztambul puszta hiv rajzképe változó szinei

nélkül kevésb a holtnál, melyben élet már nincs.

De Constantinápoly nemcsak nappal szép, éjjel is

az, st fölséges, midn a galatai, szerai és szcutari-i fény-
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tornyok meggyúlnak, — midn a számtalan hajók ár-

boczerdejét mécsek világoló serege boritja el, — midn
a tiszta kékl égen a csillagok sokasága szikrázva meg-

jelen, s mindez a tengerek hullámaiból visszatükrözd-

vén, egy kétes , de bájos fényt terjeszt el az egész nagy

képen, láttatván ennek nagy tömegeit s alakmetszvényeit,

s eltakarván vagy megszeliditvén az apró részleteket. Ki-

vált nagyszer, fölséges s csodálatos Konstantinápoly most,

a Ramazán-ünnep éjjelén. Ez ünnep egy egész hónapig

tart, mely id alatt napköltétl napszálltig a muzulmán-

nak sem ennie, sem innia nem szabad, s a böjtölés oly

szigorú, hogy még dohányozni, st virágot szagolni is

tiltva vau. Azonban e tartózkodás bármi terhes, kivált

nyárban és kivált a köznépre, mely éhen s szomjan kény-

telen napi dolgait végezni, nincs rá példa, hogy e tila-

lom, legalább nyilván, megszegetnék. Midn a nap le-

nyugszik, ágyudörgések adják a hivnek tudtára a böjt

végét, s ekkor a holt város halottaiból mintegy föleleve-

nedni látszik, és mindenki, gazdag és szegény, ur és pór,

férfi és n és gyermek rohan az élv gyönyöreinek, ki-

pótolni igyekezve éjjel, mit nappal elmulasztott, s az

evés, ivás, vigalom, járás-kelés, szóval az ünnep és lakoma

tart egész hajnalhasadásig, midn uj ágyuszók az uj böjt

kezdetét hirül adván, a lakomának, mint egy bbájos

vesszütésre, rögtön vége szakad. Lehetetlen oly szépet

s pompásat képzelni, milyen Constantinápoly egy ilyen

ünnep éjjelén; Madin bülámpája nem mutat ily gyönyör

látványt, sem az ezeregy éjszaka meséiben ehhez hasonló

tündéri világot nem találni. Fkép varázs látvány a két

tisztán muzulmán város tekintete túl a tengerparton,

Szcutarié, mit a régiek aranyvárnak (Chrysopolis) ne-

veztek, és a hét halmon fekv Sztambulé, melyben a mo-
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sék gömbalaku dombteti s száz meg száz minaretjei

mindenféle szinü s alakú lámpákkal, koszorúkkal, rajzok-

kal s tzben ég egész korán-mondatokkal megvilágítva

lévén, s mindezen kigyózó tüzek a légben magasan függ-

vén, folyván s fzdvén össze, e roppant fényt még nö-

velik az utczák, paloták, középületek, bazárok szinte

tarka, szinte gazdag, szinte csodaszerü megvilágításai.

Ha még ehbez hozzá veszszük a tekervényes utczák töm-

kelegét, melyekben Asia, Afrika, Európa összegylt tarka

népe gyalog, lóháton, kocsiban jve-menve itt festileg

tolong, ott a nyílt ajtajú kávéházak s csemegeboltok ke-

revetein keresztbevetett lábakkal ül s dohányát kéjelme-

sen füstölgetve, kávét és serbetet szörpölget, amott a

piaczi étek- s gyümölcsárusok színes lámpákkal körül-

állított asztalait gyülöngi körül, tovább kóbor tánczosok és

zenészek csörg dobját, mandolinját, dudáját, fuvoláját s

orrhangu énekét hallgatja, — ha hozzá veszszük, hogy a

várost a tenger hajlásai szerint minden oldalról hajók

sokasága szegélyzi körül, melyeknek rudjain s kötelein

mindenféle szinü s alakú lámpák különbfélekép elhelyezve,

a hs szellben hintázva függenek, miket néha egy-egy

örömlövés fellege ködként borit el, — ha hozzá veszszük

még, hogy e roppant fényt, e sokféle szint, e mindenféle

alakot a nyugvó tenger hiven visszatükrözi, s a vizek

ekkép magok is szivárványos szint kapván, elolvadt drá-

gakövek rezg folyadékának látszanak ; mindezt össze-

véve, e várost s e látványt igy valóban egy nagyszer

színpadi mutatványnak véljük, és az is, de olyan, mely-

ben semmi nem utánzott, minden való, mert itt a viz

maga a hullámos tenger, a láthatár maga a szabad termé-

szet, mik fénylenek, magok az él csillagok és kékl meny-

nyezete a képnek maga az örökös ég.
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S hogy el ne feledjem, mikép e város muzulmán

város, emlékeztetett rá a félhold, mely csendesen úszva

haladt át a tiszta esti égen, mint a birodalom él czi-

mere, melyet a mennyre, mint kiterjesztett zászlóra,

maga a teremt ujja himzett oda.

Azonban, midn e gyönyörteljes világ tekintetében

néz szemem s képzeletem mintegy elrészegült, a nélkül,

hogy kifáradt volna, mivel magas álláspontomról nem a

részleteken, hanem egész csoportozatain legeltetem, az

uralkodó eszme lelkemben az volt, mi Sztambult külö-

nösebben jellemzi. Némely városoknak elég tekintenünk

külsejét, hogy tudjuk s eltaláljuk a mi eszmét s életet

azok épületeikben képviselnek. Emlékezem, hogy midn
a capitolium ormáról Rómát szemlélem, diadalkapuit, obe-

liszkjeit, emlékoszlopait, színköreit, vizboltozatit, fóru-

mait, s többnyire mind romokban, érezem, hogy egy

nagy birodalom sírhelyén járván, Róma az emlékek
városa ; — midn Edinburgh várhegyérl letekintek az

uj város utezáira, melyek oly szépek és tiszták, zöld te-

reire, melyek oly szabályosak és müveitek, házaira, me-

lyek oly csinosak s oly gondosan bezárvák, éreztem, hogy

Edinburgh müveit, tehets, okos, kéjelmet kedvel, gon-

dos s belsejében boldog családok városa; — midn
szent Pál csúcsáról Londonnak utczáin a méhszorgalmu

népet hemzsegni látám, és a sok tért, a tágas hajóállo-

másokat, és látám a számtalan gyárak füstölg kémé-

nyeit a házak sokasága felett kinyuladozni, mindez tu-

datta velem érthetleg, hogy ez a kereskedelem, munka

és ipar városa. Sztambulnak épületei közül mik tn-

nek ki legjobban ? Az emberek házai mind színesek,

mint a virágok, melyek szszel elhervadnak, s csaknem

mind fából alkotvák, tehát nem tartósak, mert, mint a
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keleti költ mondja, az élet utazás, az ember vándor, a

lak egy vendégl, mibe alig térünk be, azonnal elhagy-

juk, tehát mire való volna klak embernek, ki utazó lé-

vén, a földön soká ugy sem maradhat? Kbl Sztam-

bulban fkép a jótékony intézetek, mintáz iskolák, fürdk,

tápházak s bazárok vannak, és ezekkel néha hasonló

alakban s mindig hasonló egész tetvel épitve a raosék,

Istennek e házai, magasan lebeg dombtetikkel, suga-

rán felnyúló minaretektl körülvéve, s liogy annál job-

ban kitnjenek, falaik mind fehér szinben ragyognak.

Mint a zöld sikon felhányt magas halmok, jegenyéktl

körülnve, az utazónak' messzirl szemébe ötlenek, ugy

uralkodik mind éjjel a hold fényében, mind a napnak

délibábszerü fényködében Sztambul házserege felett a sok

magas mosék dombtetje, magas minaretektl s cyprustetk

lombos ágaitól körülállva, s ezeket tündökölni látván az utazó,

ha nem mondja is, erezi magában, hogy e város a jóté-

konyságnak s a h i t n e k városa. S valóban, ha van

város, hol a jótékonyság erénye gyakoroltatik s Isten

szintén dicsíttetik, az Sztambul, a török nép fvárosa.

IX.

Juh. 15.

Constantinápoly belsejének s különböz városrészeinek képe. Sztambul, Péra, Ga-

lata. Phanar. Balata. Házak, utczák. boltok, hal. zöldségpiacz. Magyar emlékezetek.

Egyiptomi fszerbazár. Fegyver, selyem, drágak, sarubazár. Kalmárok jellemzése.

De ha Constantinápoly szép, nézve azt a magasból

mint madár s messzirl mint egy látcsövön, tekintve kö-

zelrl sok vau benne, mi kellemetlen és undoritó. A
S z e in e r e IV. n
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szinpadról vett hasonlatosság illik rá minden tekintetben

;

ez is elbájolja azt, ki szemközt s távolról nézi, de ki a

diszitmények mögé pillant, annak ábrándjai nagyrész-

ben elröppennek.

Constantinápoly utczái lejtsek, tekervényesek, kö-

vezetök rósz, és átalában szkek, annyira, hogy néhol a

szemközt lév házak ablakaiból jó barátok akár kezet

foghatnak. Járni bennök óvatosan kel), különben kbe,

lovagokba, szekerekbe, vagy teherhordókba botlunk un-

talan. S roppant teher az, mit ezek egyesülve odább

^zállitanak ; kett-kett visz vállán egy izmos rudat, s

mindenik szomszédja vállán nyugtatván karját, ekkép

négy, st hat ilyen rúdon a legnagyobb terheket elviszik,

egy-egy egész tár, mit ift vállaikon hordanak. Néha a

tevéknek egész sora jön velünk szemközt, mindenféle ko-

sarakkal s árukkal oly nagyon megterhelve, hogy ezek a

két sor ház falait csaknem érintik A gazda maga, ülve

egy öszvéren, ell megy, s kötélen vezetve halad utána

az els teve, melyet a többiek nyomába lépve követnek.

Tizenöt-húsz teve van ekkép összefzve, s olykor min-

denik egy hangos kolompot hordván nyakán, csengésök

valóban fülkábitó zajt okoz. Az öszvérek hátaikon épí-

tésre szükséges téglákat, köveket, gerendákat czipelnek,

mik tágan lévén kötelekkel összekötve, le-leomlanak, s az

utczát elborítván, a járást lehetetlenné teszik. Ehhez já-

rulnak a víz- és olajhordók széles brtömlikkel, a gyertya-

mártók,kikamég fris, csaknem csepeg gyertyákat hosszú

póznákon vállaikon lógatják, a süteményesek, kik sült-

jeiket egy kerek polczon fejkön, egy öblös kosarat, mint
mozgó boltot, nyakukon, egy asztalt hónuk alatt vive kiál-

toznak, és a mészárosok, halárusok, kik májat, tüdt,

belet, ezombot s mindenféle véres állattagokat rudakon
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hordva, a hányszor mozdulnak, mindannyiszor vérest

hintenek magok körül. Számtalan piaczi konyhák füstö-

lögnek a szabadban, s a nem mindig fris olajnak, zsír-

nak csömörletes gze felejteti velünk a rózsákat, mik,

fájdalom ! a távolban illatoznak. Az Ízletes czitrom, na-

rancs, dinnye s egyéb óriás nagyságú gyümölcsök sikam-

lós héjai az utczákon elhányva hevernek, s ilyen sze-

méttel tele van a tengerpart is, hol a zöldségárusok a

lefosztott lapokat gondatlanul büzhödni hagyják, s hol a

különféle szinü halak roppant halmaza, ha csodálatos

alakjaival a szemet gyönyörködtetik, de ers, sokszor bü-

<lös szaguk az orrnak kellemetlen. Koldusok sem hiányoz-

nak, kik csonka tagjaikat s undorító sebjeiket mutogatva

ülnek vagy járnak, várva az alamizsnát, mit a török pa-

zarolva osztogat. De idegennek még felötlbb az a sok

ezerre men gazdátlan kutya, mely hol egyenkint, hol

csoportban szaglálva sétál, fut vagy heverész az utczá-

kon, nem félve senkitl, de nem is bántva senkit, köly-

kezve s hálva mindenütt szabadon, s élve abból, a mit

talál, a mit lop, és a mit a jószivü iiivktl kap. Idegen

óvakodjék itt bántani ebet, például, ha ez neki nem térne

ki, mit sok nem tesz, mert hiszk is a város polgárának, — s

joggal — tekintik magokat, bizonyosan boszút állnának érte

a t()rökök, kiknek vallási ágazatok parancsolja az álla-

tokat kímélni, st táplálni. E gondolkodásmód egy sa-

játságos keresetnek adott itt léteit; t. i. emberek, kiket

dzsigerdzsinek hívnak, fel s alá járnak a városl)an, a

vállukon hordott póznát nyers tüdkkel s májakkal tele

afjtjatván, miknek szaga számtalan kutvát s macskát cs-

dit körültök össze. Mindig találkoznak kegyes lelkek,

kik tlök egy pár darabot megvesznek, s az éhez álla-

tok kí')zt kioszt j;ík. Azonban e részvev sziv nem gá-
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tolja ket, hogy midn lovat bérlenek ki, melyen, itteni

szokás szerint, az utas a meredekebb utczákon fölviteti

magát, k is a ló farkába kapaszkodva kinosan húzatják

fel magokat. Világitva a város ritka helyen lévén, este

papirlámpával szoktak az emberek jönni és menni, ki

éjjel a nélkül találtatik, készen lehet rá, hogy az éjét az

rházban kemény padágyon töltendi.

Mindenesetre Constantinápoly belsejében rend, tisz-

taság és csin hiányzik , de mégis meg kell jegyez-

nem kettt, egyik : hogy ha e részben Bécshez, London-

hoz, Amsterdamhoz nem hasonlítható is, de lejjebb sem

áll, mint Szicilia s Portugália f-, és Európa tartományi

városai ; másik : hogy kivált az örmény, görög, frank, ál-

talában a keresztyén s zsidó városrész piszkos s szemetes^

s ehhez képest a törökök által lakott Sztambul valóban

tisztának mondható. Ha nem tisztább a város, ez a,

török kormány hibája, de másrészrl, hol csin s tiszta-

ság van, az a török faj érdeme.

Constantinápoly , lakosait tekintve, több városrész-

bl áll, mely mindenik más-más fajnak szolgál lakhelyük

Sztambul vagy a régi Byzáncz és Top-hana kizárólag

muzulmánok lakhelye, Galata és Péra a frankoké ; Pha-

nar a görögöké ; Balata a zsidóké ; az örmények is kü-

lön laknak.

E városok összegében a fénypont Sztambul, melybe

három oldalról harmincz kapu vezet, mik esténkint min-

dig bezáratnak, minthogy ott keresztyén állandóul nem

lakhatik. Utczái partoldalakban meredeken mennek fól

és le, s oly tekervényesen, hogy ki nem vigyáz, azon

veszi észre magát, hogy gondolván egyenesen haladni,

azon pontra tért vissza, honnan elindult. Két oldalt álla-

nak a török házak, többnyire faragványos fából épitvék^
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változó alakban s festve különféle szinre, mert keleten

semmi nem egyforma, s a házfödelek , mik nálunk oly

rútak, itten oly kecsesek, oly szeszélyesek, többnyire

<íhinai metszetüek, vörös cserépzsindelylyel befödve, me-

lyek tetején aranyos sárkányok ragyognak, s kibajló

szögletein rézbojtok vagy harangocskák függenek. A

török ház rendesen földszintbl áll, mely egy emeletes;

«z emelet az utezára kikönyököl s e kihajló rész oszlo-

pokon nyugvó erkélyt képez. Ez erkélyek sürü rácsozat-

tal befonva lévén, a nk mulatóhelyei , kik ott a hs

léget élvezik, nézve az utczán menket, a nélkül, hogy

tlök láttathatnának. A kétszárnyú kapu, melyen vas-

vagy rézkarika függ , a pitvarba vezet. Néhol a ház

mögött árnyékos kert zöldéi, melynek közepén van a

hárem, mi törökül tiltottat, rejtettet jelent. Itt-ott a

ház tetején széplát is (veranda) van, de csak ott, honnét

a szomszéd udvarába s hárem kertébe nem láthatni, mi-

vel ez tilos, s ha pörre kerül a dolog, azt vagy le kell

rontani, vagy a szomszédnak joga van a maga udvarát

s kertét kandi szemek ell magas deszkafallal biztositan i.

Az utezára nyiló boltok 2—3 lábnyi magasságban emel-

kednek a föld felett, többnyire szkek, és homlokukat

egy tarkára festett párkányzat ékesiti. Nappal mindig

nyitvák, sem rács, sem üveg nem választja el az utczá-

tól, este egy leereszthet palánkozattal záratnak be. A

bolton sem neve, sem czimere, sem kirakata nincs, mire

való is volna ez, midn az egész bolt a szem eltt fenékig

tárva áll V A vev kün az utczán állva , válogat az

asztalul szolgáló polczra hányt mindenféle áruk közt. S

ott ül a kalmár egy alacsony emelvényen, keresztbe ve-

tett lábakkal, szájában hosszú szárú pipával, s hol dol-

gozva, hol henye ujjai közt török olvadóját számlálgatva,
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leirhatlan nyugalommal s egykedvséggel várja a vevi,

mint a járó-kelket nem hívogatja, ugy a távozót sem

marasztja, s a mi tle kívántatik, azt is oly késedelme-

sen mutatja el, mintha eladni szándékában nem volna.

A törökök azt mondogatják : »Ma itt vagyunk, holnap

elmegyünk. De mikor? ki tudja megmondani? Utódaink

kezdjék, a mint mi kezdettük. « Nagyobb boltokban szo-

kás a vevt pipával és kávéval megkinálni. Midn az

imádság ideje elérkezik, — mely naponkint ötször fordul

el — a kalmár szó nélkül ott hagyja vevjét, s csak

miután imádságát a bolt hátuljában elvégezte, dolgát vele

akkor folytatja.

Sztambulnak azon részét, melyet a Marmara-ten-

ger mos , az uj-szerai vagy szultán-palota foglalja el,

körülkeritve magas kfallal , min itt-ott a czyprusok s

platánok sötét-zöld lombleple borul át. Ez az a hires lak-

hely, mely bölcsje volt az ozmán birodalomnak, hol

annyi véres politikai s titokteljes szerelmi dráma lefolyt,

de mely a janicsárok kiirtása óta megsznt a szultánok

állandó laka lenni. Nem egy palota ez, de egy egész

város, egy roppant kert - erd, melyben elszórva szám-

talan palota, kioszk, pavillon van, itt néhány kies hal-

mon egy-egy kis mosé emelkedik, odább Bajazid régi

várának pompás omladékait futja be a borostyánok zöld

fátyola, a veteményes kertek platánjai alatt nádkuny-

hókban, zúgó patak partján szerecsen rabszolgák laknak,

kik a földet müvelik ; eleven pázsit és virágágyak váltják

fel az árnyékos erdket, miknek szabadon n fái néha
nyolczvan lábnyi magasra nyúlnak föl, itt-ott fehér már-
ványlépcszetek s faragott kkarzatok kötik össze a völ-

gyeket a zöld halmokkal, és mindenfelé látni a sok
fris szökkutat, melyek hangosan s habzva fecskendeznek,
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s a ligetek bokrai között a vad galambokat, melyek nyög-

décselve búgnak, mindenütt, a hol egy domb, a hol egy

fok van, mely a városra vagy a tengerekre gyönyör

kilátást nyújt, ott egy kisebb vagy nagyobb palota vagy

nyilt csarnok is van, kioszkalakban épitve, alacsony

födéllel, mely a faltól hat-hét lábnyira elörehajlik, tá-

maszkodva ékes faoszlopokra, miknek mór-izlésü farag-

ványai mozaik modorban kifestvék.

Mi tér ez elhintett sok épületek közt marad, az

vagy zöld pázsit, vagy virágkert, vagy árnyékos berek,

melynek virágos lombjai szeliden borulnak a pavillonok

tetire. Leghátul, közel a tengerparthoz, vannak a há-

remek, de azokhoz közeliteni sem szabad, csak mesz-

szirl látni a sürün elrácsozott ablakokat s a magas

erkélyeket, miknek aranyos vasfonadékait illatos virágok

hálója futja be, s melyek mögül a nk, — mint meg-

annyi fogoly fülrailék, — merengve gyönyörködnek a

kertekben, a városban s a tenger zugásában, talán iri-

gyelve a men habokat s repül felliket, — talán nem, ki

tudja V Mi nagy helyet foglal el a császári lak, arról

fogalmat adhat annak meggondolása, hogy a szultán

mindent táplál, ki udvarához tartozik, s igy az udva-

rában naponkint tizezer személyre fznek ; de e lakhely-

nek bájait egy európainak megmagyarázni már nehe-

zebb. A török nem roppant paloták rideg falain bell

keresi az élvet és gyönyört, hanem a szabad és szép ter-

mészet boldog nézelésében. Ezért épité urának lakát e

páratlan kiességü fokra, honnan csak körültekinteni

már valami felséges kéj, ezért a szultán e palotája nem
egy roppant khalom, mint az európai íejedelmeké, hanem
számtalan lakok , kioszkok, pavillonok, márványfürdk,

niosék, fegyver- és kincstárak ügyesen elhintett sokasága,
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és udvara nem egy kikövezett négyszög tér, hanem egy

egész vidék, tele mosolygó kertekkel, hol százados fák

szabadon nnek, mint az serdkben, tele apró dombok-

kal, miknek tetjén ékes kioszkok tündéri távolba uj

meg uj kilátást nyújtanak, tele csörg patakokkal, tiszta

szökkutakkal, zeng madarakkal, virágágyakkal, mik-

nek édes illatától terhes a lég ; szóval, szerencsés ura e

laknak akárhova fordul, szeme mindenütt szelid gyönyör-

rel találkozik, körülte csend, árnyék, illat, madarak szál-

lása, távolról hs fuvalomtól kisérve a tengerek ábrándra

hivó mormogása hallatszik, s a szem eltt jobbra és balra,

ell és hátul a legbájosabb s legnagyszerbb vidék nyi-

lik, mit Isten keze alkotott. Különben kelljen-e rajta

csodálkoznunk, ha e helynek lakói némileg rabok lévén,

a szabad természetet kedvelik ?

A szerai nagy kapuján nyugatra kilépvén, szaka-

datlan sorát találjuk a legpompásabb moséknak, a leg-

magasb minareteknek, a vezérek, a seik-ul-izlam vagy

nagy-mufti s a szultánnék fényes palotáinak , a meg-

holt fejedelmek márvány-siremlékeiknek, a chinai alaku

kutaknak, melyeknél fogadott emberek vas-, réz- s ara-

nyos kupában az elmenknek a hs vizet ingyen osztogat-

ják, a tápházaknak, academiáknak, közfórdknek s ven-

déglknek (khán) , és bezesztánoknak (bazár) melyek

mind dombtetkre lévén épitve, ezek a város polgárházai

fölött hol kékl szinben, hol fényivé magasan kidomborod-

nak. Csak itt-ott bukkan az utazó emlékekre a réo-i

görög birodalomból, melyek szomorúan tnnek fel a

viruló török épületek körül, mint a felszántott ó temet
hullámzó vetései közül egy-egy megdlt sirk kinyula-

doz. A hyppodromi (at-meidan) piaczon van Theodoz

sugár obeliszkja, s a kigyóoszlop bronczbul, mely egykor



- 105 --

Delphoszban állott ; közel hozzá Marcziáné gránitból,

távolabb Constantiné porphyrból, mely bár csonka, de

magas helyen állván, messzirl meglátszik, s fekete szine

miatt égett oszlopnak neveztetik ; túl ezen van az Asz-

pár-czisterna (víztartó), melynek kúpos boltozata hatvan-

négy márványoszlopon nyugszik, és a tenger partján van

a hires ezer-egy oszlopu földalatti víztartó, mely most

egy selyem-fonónak szolgál mühelj'ül. De alig képzelhetni

festibb látványt Valensz császár vízcsatornájánál (épült

336-ban Kr. sz, után), mely majd négyszáz öl hosszaságban

egymásra épitett kétsor ivezetével a város harmadik s ne-

gyedik halmát összekötvén, uralkodó magasságban vonul el

nemcsak a házak, de a minaretek fölött is, s midn a le-

nyugvó nap boltozatának nyilasain, miknek egét zöldell

bokrok s borostyánok lefügg ágai törik meg, bibor szín-

ben ég sugarait visszaküldi ; ez valóban oly nagyszer

látvány s oly varázskép, melyet semmi ecset vissza nem

adhat.

Regényes sétát nyújt még a pompás kfal, mely Sztam-

bult a száraz oldalról védi, s kezddvén a Marmara-ten-

gerparton, a hires héttoronynál, végzdik az édes-vizek-

nél az arany-szarv-öböl végén. E hármas kfal 50— 00

lábnyi magasságban emelkedik a föld szine felett, szürke

s márványszerü fehér kbl mvészileg épitve, s minden

300— 400 lépésre egy-egy izmos torony áll, — de most

mindez romlott állapotban van, a széles árkot vetemé-

nyes kertül használják, s a hasadékokban, a rovátko-

kon, a tornyokon virágok, bokrok és fák srn lenge-

nek, miknek ágain fészket sivitó sasok rakosgatnak. Hiá-

ban, e hatalmas kfalak nem birták a régi birodalmat

megvédeni ; jelképei, a hires sasok, emez omladékokon

üvöltöznek, de azon, a mi él, a mi áll, a mi ragyog a
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templomokon, középületeken, hajók árboczain, mint czi-

mer a félhold uralkodik.

Egyik kaput Egri kapunak hallván neveztetni,

azt véltem, ez hason nev városunktól vévé nevét, de

csalatkoztam, egri törökül : görbét, félszeget jelent, és

e kapu fekvése görbe. De a Top- (ágyú-) kapu egy ma-

gyartól vette nevezetét, amaz Orbántól, ki II. Moham-

mednek, Constantinápoly hóditójának egy oly óriás ágyút

öntött, melyet ötven pár ökör nehezen vont odább, s tizenkét

arasztnyi kerület golyója tizenöt mázsát nyomott. 1453.

april 6-án ez ágyúval kezdetett meg Byzancz ellen a

roham, a Top-kapu eltt állíttatván fel. Több más nyo-

mai is vannak e vidéken a magyarok emlékezetének. A
herczeg-szigetek legfbbjén , azon, melyet prinkipó-nak

neveznek, s melytl az egész bájos szigetcsoport kapta

nevét, a tengerparti azon szikla-piacz, hol az uri társa-

ság esték hüsében összegylni szokott, egy hajdani ma-

gyar követtl most is Magyar-térnek hivatik. A szép

Diván Jolii utcza mellett pedig van egy kapu, melyet

Parmak- (kéz-ujj) kapunak neveznek egy Magyar Ali
Agától, ki hitét megtagadván, a török janicsár sereg-

ben szolgált, s egy csatában bal karját, s jobb kezének

négy uját elvesztvén, a szultántól nyugdijat húzott. Bol-

tocskája e kapu mellett állott, s mértékletes, tiszta er-

kölcs, igazságszeret és vallásában buzgó levén, szom-

szédjai ugy nézték t mint a jámborság példányát. De
néha-néha becses dolgokat vevének nála észre, piszkos

övébl drága kövekkel kirakott trnyel csillogott ki,

ujján olykor gyémántos gyr ragyogott, s egyszer ron-

gyos erszényébl, mit keblébe szokott dugni, egy jóféle

gyöngybl fzött olvasó csúszott ki. Ilyesmi aztán szó-

beszédre ada alkalmat, de a török nép nem csodálkozik,
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ha rongyot és aranyat együtt lát, hisz a szerencse vak

;

azonban egy éjjel Ali Aga zsákkal vállán a tenger felé

menvén, az rség által megvizsgáltatott, és ebben egy

megöltnek teteme találtatván, kisült, hogy neki egy

más városrészben szép laka van, hol nemcsak szerelemben

és dzsölve élt, hanem bordélyházat is tartott, s a gaz-

dagok, kik buja hölgyeinek hálójába kerültek, áldoza-

taivá lnek ; ekkép a biróság által karóra elitéltetett,

de ennek végrehajtása eltt egyetlen ujja, mivel gyil-

kosságait elkövette (egy ráillesztett hegyes árt az áldozat

agyvelejébe döfvén), e Parmak-kapu szárnyai közt szét-

zuzaték.

Az örménye k, kiknek száma 100,000-re megy,

egy külön városrészt laknak, melyben sem rend, sem

tisztaság nem hiányzik. Ok többire beszélik a török

nyelvet, de Örmény betkkel irják. Ámbár keresztyének,

a török szokás és divat szerint élnek, s nik, kik feltü-

nleg szépek, fátyolozva járnak az utczán, de házaikban

fátyol nélkül láthatók, hol a férfiakat keleti modorban,

azaz méltósággal, de az alázat minden jeleivel szolgálják,

csaknem térdre borulva fogadván a ház vendégét, kinek

ruhája széleit tisztelettel érintik, s társalgás közben

minduntalan vagy homlokukhoz vagy szájukhoz viszik

puha s hófehér kezeiket, mintha szerény szókkal csó-

kokat is akarnának elhinteni. E faj becsületes, értel-

mes, rendszeret, tevékeny ; mindeniknek van foglalko-

zása, vagy mvész, vagy mérnök, vagy orvos, vagy gyá-

ros, vagy katona, — csak költik nincsenek. Többnyire

k rendezik a birodalom pénzügyeit, s néha a fejedelem

tanácsába is meghivatnak.

A görögöktül lakott városrészt P h a n a r n a k ue-

vezik, s innen származik a phanariose nevezet, mely a
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török szolgálatban lév görögöknek adatik. E városrész

házai köbül épitve és kiül erkélyekkel s karcsú oszlo-

pokkal ellátva lévén, elég diszesek, bár barnára festve

lévén, sötétek, minek oka az, hogy egykor a keresztyé-

nek, fajonkint, mind ruháikban, mind házaikban bizo-

nyos szinre valának a hóditók által szoritva ; azonban

e városrész csendes, hallgatag, mintegy félelemmel van

tele, s benne a régi görög nagy családok ivadékai ugy

szólván elbúva élnek, a fényes múlt emlékeivel s egy

hasonló jöv reményeivel táplálva képzeletdús leikeiket.

Mindenesetre nem kis engedmény volt a hóditók részé-

rl, hogy egyházaik s bels nemzeti dolgaik igazgatása

nekik meghagyatik, s azt a pátriárkával együtt máig is

a nemzet fbbjei kezelik. Házaikban a földszinti szobák

rendesen szerényen, st szegényen bútorozvák; e szokás

még azon vad korból veszi eredetét, midn rajok a gaz-

dagság a kincsszomjas basák részérl veszélyt hozhatott,

de az emeletek tereméi, hol az asszonyok fogadnak, s

hova török nem mehet, mivel vallásos erkölcsei tiltják,

az arany, ezüst, broncz, selyem, bársony, drágak, pazar

fénynyel ragyog. Nik szépségben az örmény nkkel

vetélkednek, kiknél ha kevésbbé vakitók, de azokat a ki-

fejezés s a vonások nemességében haladják, mint a tet-

szelgésben s a fényzésben is, mely selyem, bibor, arany

és drága-kövek magára halmozásában Ízlést ritkán, ha-

tárt még ritkábban ismer.

E faj mindenütt, a hol van, ész-, szel'em- és képzelet-

dus, ezenkívül élénk, vállalkozó, de hiu mint bármely no,

s itt ezen felül még különösen önz, cselszöv, hitetlen,

hizelg, udvaroncz, ki erélylyel szolgálja a törököt is, —
bár gylöli, — midn benne saját hasznát is föltalálja.

E tulajdonoknak köszönheti e faj, hogy a diplomatiai
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ügyekben raagát a töröknél nélkülözhetlenné teve, shogy

ez századokon át közülük választá Moldávia, Havasalföld,

Szerbia és a nagyobb szigetek fejedelmeit, mint a tol-

mácsokat is, kik a diván és az európai követségek közt,

szóbeli üzenet alakban az értekezéseket vezették. De mióta

Görögország önálló országgá lön, s mióta e faj Miklós

czár merész terveibe bizva, a muszkák iránti rokonszenvét

nagyon is elárulá, s kivált mióta egyrészrl az itteni

európai követek a tolmáesi hivatalt saját hazafiaikra kez-

dik bizni, másrészrl a török miniszterek magok képesek

franczia nyelven értekezni, mindent megváltozott, s a gö-

rög faj hivatalos befolyása tetemesen csökkent, de annál

nagyobb erélyt fejt ki a kereskedelmi téren, s nincs

Európában nevezetesebb város, hol az itteni ravasz és

ügyes bankároknak fiók-hivatalaik nem volnának.

B a I a t a-nak nevezik azon undok városrészt, melyet

a zsidók laknak. Spanyolországból a keresztyének által

kizetvén, a pogánynak nevezett törökök voltak azok,

kik ket jószivvel befogadták, s talán ez okból k ma-

gokat vendégeknek (musszafir) és nem raja k-nak (mi

csordát jelent) hivják, mi a nevök a török birodalomban

lakó többi nem-muzulmánoknak. Az utczák itt szkek,

tele büzb.ödt sárral és undorító szeméttel ; a házak ala-

csonyak, sötétek, szellötlenek, nedvesek, omladozók, me-

lyekbl mint megvetett páriák hunyászkodva jönnek ki

sárga br s fésületlen hajú s szakáin lakói, rongyolló

mocskos ruhákban, alacsony kalpaggal fejükön, fekete

papucsban, beszélvén egymással torokhangú nyelven s

nyugtalan arczczal tekintgetve magok köri, mint a kik

félnek, reszketnek mindig, hasonlóan a nyáríálombhoz,

mely szélcsendben is remeg. Nik hosszú hegyes fejéket

viselnek, mi körül fehér sált fonván, ennek két ága vál-
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Iáikon hosszan lelóg, olajszín b köpenyeik közepén há-

tul egy világosb szinü esik nyúlik végig, melyre minden-

féle hyerogliphek himezvék. De néha bámulásra ragad

nik közt egy-egy gyönyör fej, hollófekete dus hajfür-

tökkel, bársony szemölddel, mely a szikrázó szemek fö-

lött mint szivárványiv hajol, finom metszet sasorral s

hozzá ill állal, mely a hs lelk Judith elszánt s aka-

raters vonásaira emlékeztet, és meglep nálok a halo-

vány-fehér arczbr, mely a rongyok közül már messzi-

rl eldbe ragyog, mint egy csillag a szakadozott boru-

latok közül kitündököl. Mondják, hogy e nyomorult — va-

lóban nem házak de — romok közt nem egy rejtezik, ki

milliókkal bir, hiszen kincseihez e pestises légen át még

u rabló s tolvaj sem mer közeliteni ; annyi igaz, hogy

egykor a birodalom bankárjai k voltak, most helyöket

az örmények s görögök foglalták el, s a zsidók minden-

ben a söpredék s az ócskaságok kalmárai lnek. Ok

et^ész kelet zsibvárosai, s e veszélyes üzlet ama rettene-

tes döghalál fészke, mely Constantinápoly népességét

annyiszor meghuszadolá. De köztk bármi sok a sze-

<Tény, zsidó koldust nem látni

Sztambult az arany-szarv öböl választja el Porá-

tól, mely Galatával együtt a frankok vagy keresztyé-

nek lakhelye, s görögül annyit jelent : szemközti, azaz

hogy Sztambullal átellenben fekszik, s fekszik egy hegy-

tetn, s egy hegyoldalban, mely véget a tengerparton ér.

E városrész már egészen európai város. A házak kbl
épitvék, három-négy emelettel, átalában véve tömörek

és nehézkesek, kivált ha a könny török házakkal össze-

hasonlittatnak. Itt az olasz, a franczia, a német épitészet

egymást váltja fel, s egy góth Ízlés ives ablakú ház

mellett van egy máltai, oszlopokon nyugvó erkélyével.
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Keleti szokás szerint a házakon két-három elöugrás van,

mely elöl és két oldalt ablakot képezvén, s bell azt

szögletes pamlag futván körül, a nk itt töltik az idt

letrörömestebb, mert innen három felé nézhetnek s a ke-

reng lég kellemes hüst tart. A kandi görög nknek

még ez sem elég; ablakaik vasrácsozata egy tágas függ

kosarat képez, mely szrpárnákkal s sznyegekkel kitö-

metvén, benne lomhán heverésznek, s csak fejk látszik

ki, mint a sárga fej madáríiaké fészkökbl. Ujabb ren-

delet szerint két házat fából egymás mellett nem szabad

épiteni a tz miatt, mely Constantinápolyban még min-

dig borzasztó pusztításokat visz végbe. A boltok is euró-

pailag vannak elrendezve, czimerekkel, pompás kiraka-

tokkal, ajánló fóliratokkal, s itten mindazon szokással,

divattal, nyelvvel, zajjal találkozunk, mi Parisra, Lon-

donra, Bécsre emlékeztet. E városrészben vannak az euró-

pai követségek palotái is, az osztráké, ki a hajdani ve-

lenczei követ palotáját lakja, az angolé, kié itt is egy

londoni lordi lakra endékeztet, az angol olyan, mint a

csiga, mely házát mindenütt magával hordja, a francziáé,

mely egy kies kertnek fái között mintegy elrejtezve él.

De annál kitnbb a muszkáé, mely a város legmagasb

tetjén büszkén emelkedik s uralkodva tekint le maga-

sából a városra, a Boszphorra, az öbölre, a tengerre és az

egész nagyszer vidékre. Gránitból és márványból épí-

tett roppant alakja mintegy ránehezkedik a városra. Jöj-

jünk akár a Fekete- akár a Marmara-tengerrl, ennek al-

kalmatlan tekintetét a szem ki nem kerülheti. Ki nem
tudja, hogy lakaikat a szultánok a zúgó tengerparton

vagy zöld erdk árnyékában szeretik építgetni, azt fogná

hinni, hogy az itt az ur, a ki azon legmagasb várpalo-

tában lakik. E kitn tett a muszka politika nem szá-
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niitás nélkül s nem roszul választá, igy örökké a szem

eltt van, a görögé eltt ott ragyog mint remény, a

töröké eltt mint egy kisértet, mint egy fenyegetés emel-

kedik.

Ha Péra a bolt, G a 1 a t a a tár. E városrészt valaha

a velenczeiek és genuaiak alapiták, s még most is a

szárazföld fell bástya és árok veszi körül, s bizonyos

órában este kapui gondosan bezáratnak. Itt nyúl fel ma-

gas sugárképen a galatai torony, honnan ama fölséges

kilátás nyilik a szemnek, s melynek erkélyén éjjel-nappal

rök járdáinak körül, a tüzek kiütését lesve. Páíja e to-

ronynak a Szeraszkier-torony , mely Sztambulban még

magasabban emelkedik és ama fénytorony (phanar), mely

az ásiai oldalon egy hegyfokiul szórja éjjel tündökl fé-

nyét a tenger vizére. Köbül vagy téglából épült házai

Galatának a középkor jellemét viselik magukon, egyik

rovátkos mint egy lovagvár, másik hegyes ablakzatu, mint

egy kolostor, soknak kapuja vasrudakkal van bevonva,

mint egy tömlöezé, s emeleteivel mindenik kidül az a

nélkül is szk utczára, mely ponyva-ernykkel vonatván

be a nap heve ellen, ekkép minden utcza egy-egy hosz-

szú sátorhoz hasonlít. Egyrészrl itt vannak a leggazda-

gabb örmény és görög, bankárházak, melyek a biroda-

lom financz-ügyeit intézik, de másrészrl ez gyülhelye

tolvajnak, rablónak, csavargónak, szökevénynek, kalandor-

nak, szóval mindazon lazzaroniknak, kiket ide Asia és

Európa és Afrika, három világrész kivet. Péra inkább

csak a polgári állású frankok lakhelye, de Galatában

keletiek és frankok, arab és olasz, szerecsen és dalmát,

persa és olasz, egyiptomi és görög, horvát és orosz, albán, ar-

nót, bolgár, oláh, török, kurd, cserkesz, ezigány, mongol,

tatár, chaldeus, drúz, a legkülönbfélébb, legfestibb, leg-
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tarkább öltözetben tolong, beszélve ti/-húsz nyelvet, kép-

viselve annyi népfajt, saját szokását mindenik megtartva,

s közlekedve egymással ravasz tolmácsok által, kik a ve-

vt is, az adót is megcsalják, k birván legjobban a

kereskedelmi nyelvet, mely egész keleten egy neme az

olasz nyelvnek, mi mindenféle olasz, franczia, latin,

oláh, görög, arab, spanyol szójárásnak csodálatos keve-

réke. Megjegyzésre méltó , hogy itt minden mesterség

különös utczára van szoritva, e szerint a szabók, csizma-

diák, szcsök, asztalosok, szíjgyártók, pipagyúrók, csutora-

készitük, esztergályosok, hajó- és sajkaácsok stb. mind együtt

feltalálhatók, kik rendesen vagy utczán, vagy az apró nyilt

boltokban dolgoznak. Leirhatlan azon mozgalom, mely e

városrésznek rút és szép árúkkal elhalmozott szk és

szemetes utczáiban uralkodik ; ez egy örökös jövés-menés,

tolakodás nyugalom nélkül, egy folytonos zaj, mely elbó-

dít, egy szakadatlan lárma s tolakodás, mely megsüketit,.

egy fényl ragyogás, mely elkápráztat, egy undokság,

mely csömört ád ; s néhol egy-egy boltban mindent össze-

vegyitve találsz, ruhát és sózott halat, karaváni finom

theát és fénymázos csizmát, illatos dohányt és bzhödt

tengeri rákot, muszkatály diót és görögdinnyét, s urak

mellett, kik a legutolsó párisi divat szerint öltözvék, itt

egy kaftános persa hegyes asztrakánsüvegben jár, ott

egy póklábu fekete herélt, vagy egy barna arczu ásiai

matróz, kinek csupasz karjába mindenféle csodarajzok

vannak beedzve, s a kalapos keresztyén nk mellett el-

fátyolozott török asszonyok alkalmatlan papucsaikban

mint kacsák dülöngve gyelegnek, vezetve kezeiken ked-

ves fiúkat, kik pillangóval s arany - paszománttal kivar-

rott selyemdolmánykában s bugyogóban követik anyjo-

kat, körültekingetve kedves bogárszemeikkel.
S z e 111 e r e 1 V. o
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Európai utazóra különösen meglep azon sajátsá-

gos különbség, hogy mig városainkban az élet és munka

elzárt, keleten — a háremen és kincses ládán kivül — élet,

munka, imádság és élv egy nyitott könyv, mely a szem-

lél eltt tárva-nyitva áll. Ez meglepöleg mutatkozik

kivált Galata azon részében, mely a tengerpartra dl,

hol áll a vámház , mely eltt ezer meg ezer hajó és

sajka mint egy sürü szálerd állong. E piacz nem egy

birodalom, de a világ piacza, hol minden, mit tenger és

föld terem, pazar gazdagsággal felhalmozva áll. Leírha-

tatlan mind mennyisége, mind szépsége, mind csoda

alakja azon tengeri halaknak, rákoknak, csigáknak, pó-

koknak, kígyóknak, skorpióknak, mikkel a teremt a Bos-

phort minden más vizek fölött megáldotta. Nagy része

nálunk ismeretlen, s igy neveiket sem birjuk. Mint

rendkívüli nagyságuk, ugy pikkelyeiknek élénk szinve-

gyülete csodálatra méltó, s midn a sok aranyos, ezüs-

tös, égkék, vörös, zöld, sárga, opál- s rubin-szinü halak

tarka halmaza a napfényben ragyog, szép az, mint a

mindenféle szinü drágakövek halmaza. S ép ily nagy

halmazokban látjuk a legszebb s legdrágább gyümölcsö-

ket is ; narancs, czitrom, fige, brusszai görög-, szmyrnai

sárga dinnye, szcutari roppant nagyszemü szl (két

font belle nyolcz váltó garas), veres bélü gránát- és ro-

dosztói birs-alma, szentjáiios-kenyér
,

persiai baraczkok,

damaszkuszi szilvák , óriás nagyságú tökök , kék és lila-

szinü ugorkafajok, veres paprikák, s mindenféle szinü és

alakú, nekünk ismeretlen zöldségek
,
gyümölcsök és gyö-

kerek össze-vissza hányva, a tengerparton egész dombo-

kat képeznek. Csak burgonyát nem látni , és ananászt

keveset. Bizonyos napokon kalitokban számtalan mada-

rakat is árulnak , s azt hivém kezdetben , látva , hogy
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százankint vevegetik meg , mikép szegények csak rabsá-

got cserélnek ; késbb tudáni meg, hogy azok a vevk által

az erdkbe szabadon eresztetnek, — jót tenni az álla-

tokkal is, az izlam parancsai közé tartozik, mit a gaz-

dag muzulmánok lelkiismeretesen teljesiteiiek is. — S való-

ban, ezt az állatok tudni látszanak. A tengeri disznók

éjjel és nappal félelem nélkül viczkándoznak az öböl szi-

nén, s a vizek felett seregesen röpked vad sirályok

(Möwen) oly bátrak, hogy a sajkázók lapátai ell alig

szállnak föl, s a közel házak tetin félelem nélkül leülnek.

S a mint e piacz egy nyilt tár, ugy az egész város

egy nagy nyilt vendégl. A hol eszedbe jut, mindenütt ihatol

és ehetel. Itt aludttejet, ott forralt tejfelt árulnak, odább

járó-kel görög vizárusok érez- vagy üvegharangjaikat ver-

desve, fris vizet és jeget kinálnak, kiabálva untalan: »Crio-

nero ! crionero!« Az étházakban látod a szeletekre vagr-

dalt ürühust függleges vonalban forgó nyárson a szikrázó

láng eltt mint sül ; a pogácsasütk eltted gyúrják az

Ízletes tésztákat, s mindenki láthatja a ftött kemenczébe

mint teszik be s onnan párologva mint veszik ki ; a pipagyá-

ros szemeid eltt késziti a földet s alakitja belle a veres pi-

})át, s fúrja az esztergályos a jázmin szárat s az arany

szinü ambra-csutorát : a komoly aga, ki lóháton méltósággal

halad, eltte menve egy szolga s utána a pipa-bordó ; ez

jobb kezét az arab ló tomporára fektetve, az els kávé-

háznál leszáll, betér s a legszurmosabb matróz vagy teher-

hordó mellé a sznyegre letelepedik, s egymásról tudást

nem véve, mint két ember, kinél a társasági rang

mellékes dolog s az emberi méltóság egyenl, dohányozva

s kávét szörpölve gyönyörködnek a jövk-menk tarka s

mulatságos tolongásában ; apró asztaloknál a vándor czuk-

rász az utcza közepén ép oly Ízletes hsit italokat készit.
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mint az, ki mellette egy csinos boltban fogadja vendégeit.

Meg kell jegyeznem, liogy mézbl, czukorból s minden-

féle gyümölcsök nedvkeverékéböl hüsit italokat s édes

tésztákat készíteni, ebben a török mester, s minden más

európai népet felülhalad. Ez oly mvészet, melylyel nem-

csak a szultán ni , de az udvar legnagyobb hivatalnokai

is foglalkodnak, s egy jól sikerült serbet vagy kosáb

nem egy odalikból csinált már szultánnét s nem egy udva-

ronczból három lófarkú basát. A czukrászok boltjai a

mint a leglátogatottabbak, iigy a legdíszesebbek is. Kül-

seje szép faragványokkal van fölékesítve s eleven kék és

sárga szinre rovátkosan megfestve, a rózsaszín és fehér

édescsek (bonbon) kristály edényekben Ízletesen fölrak-

vák, s a mindenféle befzöttek tiszta üvegekben emeletes^

sort képeznek. A terem közepén egy csörg szökkút

hsíti meg a léget, mindenféle keleti virágok szédit illa-

tától megtelve. Némelyik bolt mellett van egy kertecske-

is, tele rózsákkal és jázminokkal, mik felett kedves árnyé-

kot egy vén lombos platánnak zöld sátora tart. A fehér tur-

bánt visel fekete szakállos, égett br gazda szótlanul

igazgatja szolgáit, kik majd a vendégeket szolgálják, szinte

némán, de a keleti udvariasság minden jeleivel, majd dol-

gaik után látnak, s ott a teremben az evk eltt gyúrnak,

törik a czukrot, kenik a mézet, czukorba öltöztetik a

mandolát, pörkölik a kávét, s tekergetik mindenféle porokba

és illatos keverékbe a sokféle gyümölcsöket, s rakják a

mi készen van az égö kemencze torkába, s ekképen mun-

kálataikból semmi titkot nem csinálnak. Azonban a néz-

ben mindez undort nem okoz, mert tiszta minden : öltözet^

kötény, lapát, tál, edény, csak karjuk barna, de szép,,

mintha a nap melege által bronczirozva volna.

Itt a helye, hogy szóljak a bazárokról is (törökül

:
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TDezesztán), mik mind Sztambulban vannak. Constanti-

iiápoly, már helyzeténél fogva, állva három földrész ha-

tárán, valóban a világ raktára. A ki nem hinné, tekintse

meg roppant bazárjait, mikben nem a miivészi elrendezés,

nem a külfény, de a termékek csodálatos különbfélesége

s az áruczikkek bels értéke bámulatra ragad.

A Jeni-dzsami lépcsn Sztambulba menvén, Bajazet

moséja mellett áll az egyiptomi bazár, mely nevét onnan

veszi, hogy itt áruitatnak az Egyiptomból vagy Egyip-

tomon által Indiából és Arábiából érkezett áruk. Az

egész épületet egyetlen utcza . tizenhárom lábnyi széles,

metszi végig, melynek két oldalán vannak a boltok, de nem

elválasztva egymástól közfalak által, ugy hogy az egészen

áttekinthetni. Mindenik ilyen boltban az áruasztal mö-

gött egy üres emelt térke van, melyre föl néhány lépcs

vezet. Ott ül a kalmár és lábainál boltos szolgái. Hátul

kis kamara van, hova a gazda ^^sszavonul, hogy ott

imádságait végezze, s legbecsesb áruit is ott szokta tar-

tani. Mint minden bazár, ez is saját felügyelk által

igazgattatik, tz és gyertya tiltva van, st itt dohányozni

sem szabad, mi töröknél nagy dolog, az éjét benne senki

sem töltheti, s a harmadik imádság, tehát dél után bezá-

ratván, a bell nyiltan maradt boltok s csak ponyvával

betakart áruk a bels rök gondjaira bizatnak. A török-

ben sok tulajdon hiányozhatik, de megvan a becsületesség

;

náluk nemcsak az a vagyon biztos, mit lakat riz.

E bazárban mindaz található, mire gyógyszerésznek,

illatárusnak s a festknek szüksége van. Kapujához kö-

zeledvén, orrunkat a legáthatóbb illatgz üti meg. ugy

hogy csaknem elszédit. Ez a szaglás kellemes és kinos

részegsége. Valóban, látva a turbános törököket keresztbe

vetett lábakkal komolyan, merengve, st álmosan üldö-
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gélni, hajlandók vagyunk hinni, hogy az illattól meg-

terhesült lég az, mi érzékeikre zsibbasztólag hat. Mind-

azon ritka és drága fszer, mit a kalmárok nálunk gon-

dosan elzárt üvegcsékben féltve tartogatnak, itt az nyilt

hordókban s zsákokban ép ugy fekszik elttünk, mint

szüretel házakban fekszik kádakkal a szl, csrökben

zsákokkal a búza : az aloész, rhabarbar, muszk, ámbra,

ópium, fahéj, gyömbér, rózsaviz, masztik, kénes, kénk,

antimoninm, borax, taniariud, szappanfa, henna (hajat

és körmöt festeni), jóféle sáfrány, szentjánoskenyér, pap-

rika, szerecsen dió, bors, különbféle mákfejek, illatos vi/.ek,

kencsök, esszenczek, szóval itt pazar bségben fölhal-

mozva találni minden képzelhet fszert, magot, gyökeret,

hagymát, fest-fát és erezet, s mindez annál érdekesb

és festibb, mivel csak ugy oda látszik hányva lenni, mint

midn az utkaparó porból s kavicsból az útszélen domljo-

kat hány. E sajátságos bazár kalmárai mind muzulmá-.

nok, s becsületességök miatt nagy tiszteletben állanak.

Riza basa, a szultánnak egykori fudvarmestere s kegyencze,

mint boltos-legény szolgált valaha e bazárban. Történt^

hogy Mahmud szultán egy bolt eltt megállítván lovát, s

a gazda nem lévén jelen, legényével, ki alig volt 14 éves,

ereszkedék szóba. Csinos külseje is megtetszvén, de még

inkább talpraesett feleletei, udvarába vette s ott kitanít-

tatta, és alig tiz év alatt az udvari ifjúból (page) kama-

rás, bels titkár és fudvarmester ln, és a birodalom

egyik legtekintélyesb embere. A szerencse az emberek

sorsával szabadabb játékot sehol nem z, mint a török

birodalomban, de épen mivel itt az élet egy folytonos

gallóka, melynek hol egy, hol más vége emelkedilc és

sülyed, a kicsinyt a nagy nem nézi le, ki tudja, holnap

talán leend felül, sem a nagy eltt a kicsiny meg nem
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hnnyászkotlik ; ha különbség van most köztök, nem volt

mindig s talán nem lesz örökké.

A bazárok közt legnagyobb a drágak- vagy íegy-

ver-bazár. Ez egy Iiosszudad négyszög izmos épület (tizenöt

réz-dombtetvel), melylje négy magas kapu vezet. Belse-

jén egy széles folyosó fut végig, négy sor bolttal két

oldalán, mely széles folyosót ismét négy kisebb fo-

lyosó metsz keresztül, s mindez mint megannyi szét-

ágazó sugár egy középpontban egyesül, hol egy szökkút

vize mormogva csörgedez. A dombtetkön vasrácsos ab-

lakok eresztik be a homályos világot. A falak fehérek, a

boltozatok barna és szürke arabeszkekkel és koczkázatok-

kal kiczifrázvák. De a folyosók nem mennek sem egye-

nes vonalban, sem nivellirozva nincsenek, ugy hogy itt

lejtsen mint egy völgybe ereszkedel, ott egy meredekre

kapaszkodói föl, s a folyosók majd görbék, majd egyene-

sek, most összeérnek, majd eltérnek egymástól, hogy is-

mét találkozzanak, szóval ez egy tömkeleg, melyben az

idegen maga nem képes eligazodni. De ép azért mind-

untalan uj meg uj festi kilátás kedvesen lep meg. Itt

a boltozat elsötétedik s alacsony lesz, ott az világos, ma-

gas, szells, — itt a nap fénye vidáman csillog a kite-

rített ragyogó selymeken, vagy szikrázva verdik az aczél-

fegyvérekrl s drága kövekrl s ötvös müvekrl vissza,

ott, kivált ha az id borult, a kétes világban alig birod

kivenni a barna szinü gyapot- és teveszr-szöveteket.

A bazárnak minden utczájában csak egy bizonyos

czíkket árulnak, egyikbt'U })apucsot, czipt, csizmát, mií-

sikban szöveteket, kendt, shált, övet, fezt, sinóros dol-

mányt, selyem-kaftánt, harmadikban illatszereket, negye-

dikben arany- s ezüst-müveket, ötödikben fegyvert, hato-

dikban a páratlan ügyesség gombkötk hányják a leg-
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szebb sujtásokat, s vonják az arany és ezüst szálakat,

mikbl takácsaik ama gyönyör virágokat, pálmaleve-

leket s arabeszkeket szövik és himzik, hetedikben a briisz-

szai selyemkelmék tündöklenek, miknek szingyöngédségét

s testök puhaságát Európa máig se birja utánozni, és

igy tovább. Lehetetlen leirni, st megnevezni is mind-

azon sokféle árut, mi e bazárban csiklandja a kandi néz
szemeit. A legfbbek következk : damaszk fegyverek,

pikkelyes pánczélok, habos aczélu trök, aranyos sisakok,

drágán kirakott hosszú puskák, mik kincsek s fegyverek

egyszersmind, korállbul vagy sárga ámbrakbiil metszett

csutorák, füstöl- és mosdó-edények megaranyozva, gaz-

dagon himzett kantárok, nyeregtakarók, ezüstkengyelek,

leopárd- és tigris-brök, gyöngyházzal kirakott puskák,

drágalátos talizmánok, miket ezüstkapocscsal a gyerme-

kek nyakába s a paripák fejére függesztenek, órák, indus

shálok, ttmisi sznyegek, si nyilak, mongol tegzek, cser-

kesz buzogányok, ásiai köntösök, korállbul, aloeszbl vagy

gyöngybül sinórra fzött olvasók, cliinai és japáni findzsák,

ékes tükrök, mázos táczák, ni apró öltöz ládák kirakva

gyöngyházzal, ezüsttel és kövekkel, támasz, melyre a ko-

ránt helyzik, midn olvassák, elefántcsontbul faragott ke-

zek, velk hátaikat dörzsölni, páva- s paradicsommadár-

toUakból készült legyezk, szebbnél szebb üvegcsék, bár-

sony s himzett tokokban, mikben mindenféle illatos vi-

zek, olajok és tészták (pastille) tartatnak a hiú nk
számára, kik az öltözködés és kenekedés efféle titkaiban

az európai nket messze felülhaladják. Vegyük hozzá,

hogy itt minden tárgy, mint biborral bevont doboz, ró-

zsaolajt tartó kristály, kókiisdióból faragott tojás, elefánt-

csontból metszett ibrik , avagy jatagán-markolat, s a

legbecsesb fákból készitett bármi tárgy, vagy himezve,
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vagy emaillirozva, vagy virágos föliratokkal s czifráza-

tokkal ékesitve, s gyöngyökkel, pillangókkal, ezüst beeresz-

tésekkel s mindenféle drágakövekkel ki van rakva, s

ekkép a dolgok bels értékét az alak változatossága, a

szinek különfélesége s a keleti izlés sajátszersége még száz-

szorosan neveli.

A drágakárusok egy tágas udvarban tartózkodnak.

Itt nincs kirakat, A szebbnél szebb kövek silány festett

ladikokban keverve feküsznek, s a vev markolva kapa-

rászhat bennök tetszése szerint. Képzelhetlen kincs van

€ hitvány boltokban, miknél egy pesti czipészé a párisi

utczában sokkal ékesebb. Golcondi gyémánt, dzsamszidi

rubint, ormuszi szaphir, ophyri gyöngy, brazíliai topáz,

maczedoniai türkiz, indus szmaragd, s mindenféle agát,

lapis-lazuli, gránát, korall, mint kavics hever itt együtt.

Hanem a drágakövek ügyes köszörüléséliez a török()k nem

értenek. Ellenben beesket ismerik, s szeretik vagyonukat

ily könnyen elrejthet s elvihet kövekbe fordítani. Sze-

rlntök ez a legl)iztosb birtok, bár hasznot nem ád. De

nem elég ez nekik, kik az uzsorát elvbl gylölik, ha

kincsöket öveikl)en vagy egy cserép csuporban minden-

hova magokkal vihetik? Némelyiknek boltja alatt egy kis

üreg van, tele vizzel, hova éjjel vasládában rejti kincsét

.1 tzveszély ellen, de az üret be nem zárja kulcscsal,

hiszen tolvaj ellen rzik az rök és — Isten, a hatalmas.

Egyik legérdekesb a papucs-árusok folyosója. A ke-

leti lábbelinek itt minden nemét találni, kezdve a ma-

roquin-brbül készült nagy csizmától, melybe belefér a

láb, a papucs, a bugyogó, mit a keletiek a házon kivül

egymáson viselnek, egész a kis bársony czipellig, mely

az arany- s ezüst-himzésben, selyembojtbau, s ráfzött

gyöngyökben teljesen elvész. Mi rút s dísztelen dolog



122

nálunk nyugoton a csizma s minden, mit lábainkon hor-

dunk, s ime a keleti játszó pbantasia mi kecses, gazdag,

s legváltozatosb czikket tudott belölök teremteni ! Egyik

hegyes, mint a csolnakorr, másik a chinai tethöz hasonló,

s van börbül, bársonybul, selyembl ; van sárga
,

piros,

kék, zöld, s a gazdag arany- s ezüst-tüzést, himzést, pil-

langósoros paszomántozást fehér hattyuprém mint hópe-

hely boritja be. És aztán azt mondjuk, a török barbár

és ügyetlen nép. Pedig mennyit kölcsönöztünk tle, s

mennyiben mesterünk! is mvész s iparos, de Ízlése

más mint a miénk, s valóban nem mindig a mienk jobb.

Minden bazárban van egy elzárt hely, hova csekély

dijért az árvák vagyonai, s azokéi, kik nagy útra men-

nek, le szoktak tétetni ; ilyen rakhelyek vannak a mosék-

ban is, s nincs rá eset, hogy valaha e szent letevények

megkárosittattak vagy elvesztek volna.

Ha a török n a tengerpartra s a temetk czyp-

rusai alá nem mehet sétálni, legörömestebb megy a ba-

zárba, gondosan elfátyolozva; csak szemeik ragyognak a

kifestett ives szemöldek alatt. Rendesen gyermekei is ki-

sérik, s ha elkel hölgy, egy rövid derekáról, hosszú

lábáról, szrtelen arczárul s idétlen elhízásáról könnyen

fölismerhet fekete herélt argusz-szemekkel rködik kö-

rülte, forgatva a tolakodók ellen hippopotam-szijból font

kemény korbácsát, mely egyszersmind hivatalának meg-

ismertet jele. De csaknem soha sem hiányzik török n
melll egy szerecsen rabn, kinek fehér és kék koczkás

kairói kend van csavargatva feje körül, és ki hségesen

asszonyának háta mögött állong, tartja a zsákot, mibe

az a vásárolt árukat rakásra hányja, ha ugyan vásárol

valamit. Mert a török asszonyok nem azért mennek ki

mindig, hogy vegyenek, hanem hogy házukból eltávozhas-
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sanak, hogy uj embereket s uj dolgokat lássanak, s pergó

nyelvvel ezer hasztalan kérdést tesznek a komoly kalmár-

nak, ki könyökére támaszkodva, kimondhatlan béketrés-

sel nézi, mint hányják össze-vissza becses áruit, s hasonló

nyugalommal hallja, ha a kimondott árra nevetnek, s

veszekedve föl-íölsikoltanak, mint az a pajzán nknek
mindenütt szokása.

A fegyver-bazár még egészen az igaz muzulmánok

kezében van. Ez egyik fészke az 6 török pártnak, mely

minden reformot gylöl, mely az uj európaizált köntöst

(nizam) s a fezt, mibe, fájdalom ! a hadsereget öltöztetek,

a világért sem öltene magára , s mint bárhol a mély

Ásiában, még itt shállal körültekergetett dombom turbánt

hord minden kalmár, hosszú selyem kaftánt prémmel sze-

gélyezve, széles övet, mellette trkéssel, és ezer redjü

b bugyogót, mint azt a mamelukok viselik. Ez még a

tiszta, a classicus, az ó török világ. Itt látni még ama
valóban sajátságos és érdekes képeket, mik indulatlanok,

mint a fátum, azon derült, de merev szemeket, azon sas-

orrokat, melyek hószakálra hajlanak alá, azon broncz-

barna arczokat, melyeket a gyakori meleg fürdk haszná-

lata mintegy meglágyitott, azon izmos alkatú termeteket,

mik a háremi buja élet s az ópium ertlenit kéjeinek

folytában veltlenül állanak, mint a beletlen fa. Szóval,

ezek a török fénykor él szép alakjai, de azon kornak

vad ereje s erélye nélkül. E Ijazár már délben bezáratik,

s a kalmárok, kik közt sok bir millióval, sietnek kioszk-

jaikba a Boszphor partjára, élvezni ott a csendet, a csa-

ládi életet s az édesen mormogó hullámok hsét. Ama
pár órában is oly közömbösen ülnek boltjaikban, szíva

a kacskaringós száron át a kábitó nargilt, mintha elle-

nökre vohia valamit eladni. Ha egy czikknek árát k<n--
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dik tlök, ugy látszik, miutha a kérdést nem értenék vagy

nem akarnák érteni ; egykedvüleg tekintenek az ég felé,

s alig méltatva szájokat kinyitni, valami számot oda ej-

tenek, s hidegen várják, hogy ha tetszik, fizesd le, vagy

isten hirével menj odább. Vannak tárgyak, miket jó tö-

rök nem adna keresztyénnek semmi áron, például : a

koránnak egy teljes példányát, vagy egy gyönyör követi

mire a koránbul szent vers van vésve. Ellenben kit ille-

delmes és komoly viseletnek találnak, azt kávéval és

pipával is megkínálják, és szótlanul nézik, mint motozod

át egész boltjokat, a nélkül, hogy valamit vásárolj.

Mi különbség a török és görög s örmény kalmárok

közt ! Bármi kíváncsi szemekkel vizsgáljon valaki egy

drága éket, a török kalmár bizonyosan nem fogja meg-

szólítani, ellenben a görög s örmény kalmárok mihelyt

idegent pillantanak meg, helyeikbl felugrándozva kiabál-

ják : Signor, Signor Capitano ! Brusza (t. i. selyem) Bru-

sza, bella, — fina ! s a papirfödeleket kapdosva hányják

le, hogy áruikat mutogathassák. S ez még nem minden.

Igaz értékénél száztól 30—40-el drágábban fogják tar-

tani, s ha megalkuvál velk, a mértéken csalnak meg,

ha tehetik. Bármi keresztyéntelen legyen e megjegyzés,

nem lehet tagadni, hogy görög s örmény kereskedknél

ily csalások oly gyakoriak, mint a muzulmánoknál ritkák.

De ezzel távolrul sem akarom állítani, hogy a keresztyén

kalmár mind csaló, a muzulmán mind becsületes, czik-

keikért ezek is igyekeznek a lehet legjobb árt megkapni,

de nagyon ritka eset, hogy muzulmán mértéken s fonton

csalni akarjon. Eszélyességbl vagy vallásosságbul-e be-

csületesek ? nem fejtegetem, annyi igaz, profétájok egyik

tana : „ki e világban hamis mértékkel él, azért a mási-

kon keseren fog meglakolni," mint az is igaz, nincs nép
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a földön, mely vallásos könyvének parancsait, akár jók, akár

hibásak legyenek azok, a muzulmánnál szorosabban meg-

tartsa. Egy nemzetnél kétségkivül nagy érdem.

X.

Aíi'j. 6.

A török jelleme. Vallásos, jótékony, illedelmes természet, s állatkedvel. Családélet.

Házának küls s bels elrendezése. Házi élet s szokás. Nk állapota. Pipákban s

fegyverekben! fényzés. Születés, körülmetélkedés, házasság szertartásai. Temetés.

Ki egy népet valóban ismerni akar, nem elég en-

nek politikai történetét tudnia, kell bogy ennek életmód-

ját a ház belsejében, a tzhelynél lessé meg. A tör-

ténet az uralkodók s a kormányok képét nagy vonások-

ban adja vissza, a nemzetére a családi élet apró részle-

teiben ismerünk.

Nincs nép , melynél a családéleti kapocs szorosab-

ban fzné össze az embereket, mint a török népnél

;

szülék és szülöttek , testvérek és rokonok sehol nein

szeretik egymást több bensséggel. Bármi sok más

hiány s folt találtassék a törökök jellemében, alig van

rá eset, hogy nálok a testvéri s atyafiúi szeretet köte-

lékei megszakadnának. Oly boldog, oly kedélyes, oly

gyöngéd érzelmek közt folynak le a ház körén bell a

gyermekség évei, hogy arra a törökök örökké édesen

emlékeznek vissza. De ép azért e kölcsönös szeretet érett

korukban sem enyészik el, csak átváltozik mint gyü-

mölcscsé a virág, s mi gyermekkorban bizalmas, oda-

adó szerelem vala, késbb az szives tiszteletté válik. A
küls illedelem a házi életben fontos szerepet játszik.
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de nem teszi feszessé a viszonyokat a család tagjai közt,

csak mindeniknek kijelöli a helyet, mely megilleti. A
gyermekbl lett ifjú ép ugy szereti szüléit, de természe-

tes, hogy az ifjú érzelmeinek különböz nyelve van,

mint viszont a szülék a felntt gyermekkel, már bizonyos

udvariassággal bánnak, mely a szeretetet ki nem zárja,

st, ahhoz a megbecsülést toldván, értékét neveli. Nem
szólitják t többé egyszeren »Ibrahim« vagy »Fatime«,

hanem hozzá teszik czimét, mi megilleti, »bei, effendi,« »kha-

num« (asszony), avagy megtoldják efféle édes kifejezések-

kel : lelkem, báránykám, szivem. Ha valahol, itt még

a család az, mi egykor a patriarchák idejében volt. Az

apának hatalma nagy, de ez oly hatalom, melyet a nk
kedvkeres engedelmessége, a gyermekek tisztelete s ra-

gaszkodása szükségtelenné tevén, az senkire nem nehéz-

kedik. A török családélet két fjellemvonása az ille-

delem és kegyelet. Ez utóbbi érzemény a háznép min-

den rend tagjaiból ugy a gazdákból , mint a cselédekbl

s a rabszolgákból egy nagy családot képez, s a szerecsen

rabn (dada), ki a gyermekeket neveli , kötelességeinek

szentsége miatt, csaknem oly nagy tekintélyben részesül,

mint maga a házi asszony, s hallatlan botrány lenne,

ha a dadát, ki gyermekeire gondot viselt, egy török el-

bocsátaná, vagy bántalmakkal illetné, s a gyermekek sir-

jokig nem sznnek meg, iránta valóságos gyermeki kegye-

letet tanúsítani. E részben a muzulmánok illemérzése

a vizsgálódó eltt a legszebb fényben mutatkozik. Nem-

csak a család szent, de mindaz, a mi a családi életbe

akár mint cseléd, akár mint rab fölvétetik, st mindaz,

mi vele érintkezésbe jön. A török nemcsak a dadát

tekinti mint másod anyját, de ha dajka szoptatta, —
mi ritka eset, — annak gyermekeit mint valóságos
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testvéreit tekinti, mit maga a korán is helyesel, mert

ilyenek közt a házasságot tilosnak mondja.

Hogy a töröknek minden szerelme, gyönyöre, ke-

délye a családi életben központosul, az a polygamiának is

következménye. Mindenki saját háremére lévén szorítva,

s mások házi életébl s tágasb társasági, kivált idegen

asszonyi s más családi körbül kizárva lévén, lelke min-

den hevének s szive összes érzelmének egyetlen egy tárgya

természetesen a tzhely, hol saját nejének s gyermekei-

nek körében élhet. Nem tudom, a polygamia ellenségei-

nek figyelmét e tekintet nem kerülte-e elV

A török társaséletben nincs polgári rang, de sok

illedelmi finom apró korlát, mit meg kell tartani, s mit

mindenki megtart, és mégis sem feszt, sem zavart az

emberek viseletében nem venni észre. Bármely osztály-

hoz tartozzék a török, mindeniknek viseletében ol}^ biz-

tosság és könnyüség van, mely a méltósággal és kellem-

mel határos. Kis korától kezdve ngy hozzászokik a

gyermek, hogy midn felntt, második természetévé vált.

Adhatja el magát a török társaságban olyas, mi nálunk,

a divat szempontjábul Ítélve, némi botrány lenne, de bi-

zonyosan nem olyan, mi vagy udvariatlannak, vagy ille-

delmetlennek mondathatnék.

Hogy a török mindenkivel becsülettudólag bánik, fel-

sbbjeivel ugy mint hasonlóival, ezt kivált észrevenni

szüleik és idsb rokonaik irányában, és egész életökön

keresztül. A fiuk sem pipára nem gyújtanak, sem pam-

lagra nem ülnek, sem beszélgetést nem kezdenek, mig

atyjok vagy nagybátyjok arra fel nem hivja. Ép ily

tiszteletet mutatnak ifjabb nk az éltesbek iránt. Ezek

a szobába belépvén, azok mindig fölkelnek, kezet csókol-

nak nekiek, s mindenfélekép igyekeznek kedvöket keresni.
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Mint egykor az olympi játékoknál a szpartai ifjúság

egyszerre fölkele, hogy egy aggnak helyet adjon, — és

nem mint korunk ifjai, kik a leteleped vén alól a széket

kirántják, hogy buktán kaczaghassanak.

Mi a 'törököt, ugy a gazdagot mint a szegényt,

fkép jellemzi, az a vallásosság. A vallás a török életében

roppant helyet foglal el ; ez szabályozza életének minden

tetteit, st ebbl áll egész élete ; hitében semmi nem
ingatja meg, Istenét szintén imádja, s parancsait, miket

neki a koránban kijelentett, szolgailag teljesiti. Nincs

rá példa, hogy muzulmán más vallásra áttért volna.

Azonban nála a vallásos buzgalom sem üldözést, sem

türelmetlenséget nem szül. Hiszen csak Törökországban

talál szabad menhelyet minden keresztyén felekezet ; st
a török megveti a keresztyént, ki saját vallásának tör-

vénye szerint nem él. Vallásos buzgalmában viszont az

egy Isten hitén kivül, fjellem a határtalan vendégszeretet

és jótékonyság. A gazdag ez erényt pazaron gyakorolja,

a szegény szívélyesen, az idegent és szegényt nemcsak

ápolják és táplálják, de azokat magok felkeresik. Nemcsak

Sztambulban vannak szabad iskolák, ingyen-tápházak, köz-

fürdk, hol élveiért a muzulmán pénz helyett egy áldás-

szóval fizet, hanem minden faluban van egy vendég-

vagy utaslak, melyet a község közköltségen tart fel, hol

a szegény, ki éhezik, naponkint többször kap enni. E
részvét , mely embertársainkon alkalmazva, egy erény

,

mint irgalom jelen meg, midn annál tovább megy, s a

házi és szabad állatok rendére száll le, s bár néha

roszul alkalmaztassák, de azért nem szün meg igen

megható vonás lenni a török nép életében. Ha hever

s kóborló ebek seregét városban táplálni csaknem nevet-

séges, de a madarak csörg énekeivel kedvesen meg-
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hálálják a kíméletet s gondot, mit kegye.s muzulmánok

részérl tapasztalnak. Az a családi bizalom, melyben az

emberekkel itt a tollasok élnek, Constántinápolynak

valami idylli kecsét s természeti varázst kölcsönöz, mi

Európa más fvárosainak szívtelen tolongásában isme-

retlen.

E város egy darabka Éden kertjébl, melyben embe-

rek s állatok még békében élnek együtt. Vad gerliczék

seregesen lepik el a czyprnsok lombos ágait ; a paloták

s mosék dombtetit szent galambok röpkedik körül, — a

Bajazet-mosé mellett egy sz ember kölest árul, s ki tle

egy mértékkel vesz s azt elhinti, ezer meg ezer fehér

galamb mint szélvész rohan alá, s az osztogatónak, ha

vállaira esek néhány szem, azt onnan is felkapkodják
;

— a házak körüli kertekben mindenféle fülemilék, csízek,

pintykék kedves dalokat hangoztatnak, míg a veréb-

nemüek nagy bátran berepülnek a szobák ablakain a

hulladékokat fölszedni, st egy kávéház boltozatán egy

fecske - fészket láttam, s az anya a nyilt ajtón félelem

nélkül röpült ki és be, a török vendégek pii)afnstjén

át bogarakat hordva fiainak, melyek a kis lyukon csipegve

nyujták ki sárga orrú fejecskéiket. De a pénzvágy a

törökök e kegyességét is megszentségteleníti. Keresztyének

és zsidók madarakat fognak s azokat kalitba zárva, velk

a piaczra állnak ki ; a jó lelk török megszánja a szegény

foglyok sírását, erszényét kiveszi s árukat lefizetvén , a

rabokat szabadon ereszti, — érdemlett mérges, s megvet
tekintetet vetve a keresztyén és zsidó kutyára, a mint

k néha szokták mondani.

S mint érzelme egyszer, jótékonysága is igénytelen.

A mit tesz, kérkedés nélkül teszi, hiszen nem érdem az,

csak kötelesség. Szépen fejezi ki ezt egyik költöjök : »ke-
Szem ro IV. o
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tzedbl folyjon ki a bkezség rohanó folyama, a nélkül,

liogy zaját fíiled meghallaná.*

A török naponta ötször mosódik és imádkozik. Nap-

közben imáját kiki maga mondja el vagy otthon vagy a

niosében, de este a ház feje a háremben végzi azt a

jiök, gyermekei, szolgái és rabszolgái körében.

A boldogság ideálja neki a nyugalom és csend, mely

az indolentiával határos. nem kedveli azon örökös lázat,

raely nyugot népeit folytonos mozgalom örvényében for-

gatja. Mit mindenek felett szeret : az a háziasság. Szin-

házat, bált, hangversenyt nem ismer, st csndálkozik, ha

valaki gazdag lévén tánczol , midn pénzeért másokat

tánczoltathat. S a házi ünnepekbe szokás is fogadott tán-

€zosokat meghivni, kik a családot s vendégeket sajátságos

tánczaikkal mulattatják. Az év legnagyobb részét falun

szereti tölteni, hol az skor régi egyszerségében él, hol

hajléka, mint a patriarchák sátora , utasnak, idegennek,

szegénynek éjjel-nappal nyitva áll, hol a vendégszeretetet

az ü-kor pásztorkirályainak módjára tettleg gyakorolja,

s az éget pusztákban a karavánok számára csárdákat

(khán), az utak szélein terepélyes fák alatt forrásokat

épittet, mik az elfáradtaknak árnyékot s hüs italt nyúj-

tanak. Oly szép, mint egy bibliai kép egy ily kút a va-

donban. Fehér köbül van épitve, mely a fák sötét árnyé-

kából mesze kiragyog. A tartó szélén , melybe a viz

folyvást csurog, egy fakupa vagy tökkulacs áll, melylyel

az ital merittetik. S jön a szomjazó vándor, fölveszi, merit

vele, égre tekintve iszik, aztán kiöbliti és megcsókolván

lielyére visszateszi, hol azt szentül mind azon vándor

megtalálja, ki utána jön, — mert az az isten pohara.

A vadászatnak sem kedvelje a török, kegyetlen s tiltott

mulatságnak tartván azt, mi vérontással jár.
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Mi nyugotiak nem vagyunk többé alkalmasak érezni

a természetes élveket, nekünk mesterséges gyönyör kell,

olyan, mi érzékeinket csiklandván, azokat el is használja;

a nap és hold fénye helyett este a gázvilágitásban gyö-

nyörködünk, a színházaknak festett virágaiban, fel-

hiben, tengereiben és láthatáraiban, s a madarak ártatlan

énekénél fülünk jobban kedveli zajos zenekarok zrzava-

rát, mely nem hagj^ja a lelket gondolkodni. A török nép

jobban érti a természetet mint mi. Bokornak, forrásnak

és meznek nála sehol nincs szintébb imádója. Az
lelke különös tulajdonnal bir az égnek, a földnek, a ten-

gernek szépségeit érezni. Ur és pór, dús és szegény egy-

iránt érzi szükségét legelni szemeivel, birni egy kies kilátás-

sal, s maga körül látni legalább egy lombos fát, egy csurgó

forrást s egy pár szelid állatot. Nincs is Sztambul körül egy

kiesb fekvés orom, völgy, öböl, domb sem, melyen egy

gazdagnak palotája vagy egy szegénynek vityillója nem
állana. És ott ül fája árnyékában a török, eltte nyi-

lik a pompás kilátás, nézi a virágok lengését a szélben
,

hallja a tenger zúgását a távolban, figyelve kiséri a ma-
darak csacsogását az erdben, nappal a felhk magas

járását követi, este a szelid holdét és a fényes csillagokét,

éjjel a hallgatag csendet s a fris léget élvezi, és igy

üldögél órákig a természet szépségeinek boldog szem-

lélésében, andalogva csendben, mintegy álmodva, s élve-

zete hasonló tiszta és könny a léghez, melylyel az ember

mindig táplálkozik, és vele soha sem telik el.

A természet anyai ölén nevekedvén fel a tíirök,

ahhoz holtáig hiv marad. Minden törökrl elmondhatni

a költvel

:
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Tenger mormolásán,

Zöld erd zúgásán,

Vad galamb szólásán,

Isten imádásán.

Nevelt jó anyám.

Ki az egyszer örömekrl az összetett élvekre megy

át, kinek nem az él virágszál tetszik, melyen még a

fris harmat csillog, hanem a sokféle virágból kötött

bokréta, melynek ersebb ugyan illata, de az már a kö-

zel enyészeté, kinek jobban tetszik a madár egyhangú,

de mégis mindig változó csacsogásánál a betanított ka-

litmadár éneke, mely ennek keblébl nem önkényt forr,

ki nem a szabadon ntt ágbogas fák szells lombjaiban

gyönyörködik , hanem a franczia kertben, hol az olló a

bokrokból boglyákat metsz, s a vonalba állított és meg-

nyesett fák mint sorkatonák szomorúan állanak, me-

lyek közt mint kisértetek közt este csaknem félelmes

járni: az olyan ember és nép a természetre nézve elve-

szett, s ehhez vissza csak akkor vágy térni, midn már

kés, mert az egyszer ártatlan örömek élvezésére többé

nem képes, a mesterségesektl pedig megundorodott.

A török nem fecseg, mint a persa és az arab,

st gondolkodó, komoly, méltóságos; modorában sok ille-

delem van ; beszédében lassu, szabatos, nyájas ; lelke de-

rit nyugalmát bármi véletlen esemény sem zavarja meg
könnyen ; minden helyzetben, hova a sors szeszélye föl-

emeli vagy hova letaszítja, magát föltalálja, s a mai ba-

sában a tegnapi rabszolgára nehéz volna ismerni, — az

ember nem változott, csak a polcz, mely mindenkinek

nyitva áll, azért a törököknél nincs értelme a ,,
parvenü"

szónak. Még a koldus is megtartja nyugodt méltóságát.

Az alamizsnát hálával fogadja el, de ritkán sürgeti, s
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elvévén, mit nyújtasz, magát náladnál alábbvalónak azért

nem tekinti. Jó és balszerencse , szerintök különbséget

idéz el , de az egyenlséget nem seramisiti meg az

emberek közt. Gazdagnak és szegénynek kötelessége

ugyanazon törvényt teljesíteni ; ez megnyugszik sorsában,

Isten akarta igy, az igyekszik felebarátainak sorsán köny-

nyiteni, teszi miként megvárná, hogy hasonló esetben

vele cselekedjenek. De a török nem is akar soha több-

nek, nagyobbnak, másnak látszani mint a mi, követvén

e részben Szádi költ tanácsát

:

„Méltán megvetik a szamárt.

Ha a szép ménnel versenyzik,

Méltán becsülik a szamárt,

Ha zab helyett avart eszik.

Méltán megvetik a szamárt,

Ha ö felfelníg kényesen,

Méltán becsülik a szamárt.

Ha malomba zsákot viszen."

A társalgás szellemi örömeire sem sokat ád, neki

elegek a természetéi : mereng, gondolkodik és imádkozik.

Egy vallásos és bölcsel nép, melynek untalan ajkában

s gondolatában van Isten neve, de nem mint egy üres

eszme , hanem mint egy él s valóságos ige, melyre

szellemileg s erköcsileg támaszkodik. Ez az istenbeni él
hit az legfbb kincse, az legnagyobb erénye, min-

dent abból származtat és mindent abba vezet vissza

,

zavarhatlan nyugalmát pedig meriti az örök s változ-

hatlan akaratba vetett gyermeki bizalomból, mely szomszéd

a fatalitás tanához, de még sem az ; és e ketts hit az,

mi a törököt, mint embert s mint nemzetet, az élet min-
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den viszontagságaiban oly hösileg s bölcsileg nyugodttá

teszi ; ily nemzetnek aztán ép oly könnyen esik a vilá-

got meghóditani, mint könnyen esik azt elveszteni.

Ne azok után Ítéljünk a török néprl, miket ba-

sáiról s nagyjairól hallunk és olvasunk. A nagyok b-
nei s erényei nem a népéi is. Azok ridegek, hidegek,

durvák, mint a béreznek ormai kopárok, mig aljaikat

lombos fák és virágos mezk borítják, és ez itt a nép

képe. Nagyjainál együtt látni a legnemesb erényeket s a

legundokabb szenvedélveket, — a legszükkeblübb elítélete-

ket s a legnagyszerbb felfogásokat, — nálok a legnagyobb

türelem s humanitás párosul a legotrombább kegyetlen-

séggel s a legdühösb fanatismussal. Fejedelmi nagylelkség

s patriarchális jótékonyság mellett áll a legtelhetlenebb

önzés és fösvénység, s a legtisztább házi erényeket a leg-

szentebb emberi s isteni törvénj'^ek lábbal tapodása ki-

séri. Stoicus hsiség s az emberi személyes méltóság leg-

gyöngédebb érzete mellett látni embereket, kik rabként

csúsznak, s nem gondolnak sem saját becsületükkel, sem

a közjóval. Tekintve a török nemzet nagyjait, nehéz volna

eldönteni : a török jellemben vájjon a jó-e avagy a rósz

a túlnyomó, de tagadhatlan, mikép a középosztálynál s a

népnél a jó van nagy elnyben. Nincs nép, melj'^nél a

társas s erkölcsi kötelékek tisztábbak volnának. Nincs

város, hol a jogérzetnek, jószívségnek s családi erények-

nek több példáit láthatnók. Nem ismerek népet, mely a

szó valódi értelmében humánusabb volna. Egy európai

városban sem kevésb a vagyon és személyek ellen elkö-

vetett vétség, mi még fontosabb tekintet, ha meggondol-

juk, hogy a rendri intézkedések hiányosak lévén, ez fleg

a nép jellemjóságának érdeméül betudandó. Mit 1771-

ben irt az angol követ, sir James Póker, az ma is áll,
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ki azt állitá : »Lehetetlen nem ismételnem, hogy a török

népben bármi hibák legyenek, e birodalomban e faj

mindenesetre a legjobb.

«

Városi házát a török konák-nak, a falusit jali-nak

nevezi. Nincs Sztambulban két egyenl ház, és mégis,

egészben véve, mindenik hasonlit a másikhoz. F föladat

mennél több kiugró ablakokat nyerni, hogy igy minde-

nikbl háromfelé nyiljék a kilátás, a nélkül, hogy a

szomszéd kertébe vagy udvarába látna.

S mint különböz és hasonló a török házak külseje,

ép ugy különböz és hasonló azoknak bels elrendezése

is. Megkísértjük egy tehets török aga (ur, birtokos) la-

kának belsejét röviden leirni.

A házkapu rendesen két szárnyra nyilik, melyen

réz kopogtató van, rizve egy turbános szolga által, s

elég tágas, hogy rajta ló vagy kocsi bemehessen. A ka-

pun bell van egy forgó tábla, mely nem engedi, hogy

a bemen az udvarba s kertbe pillanthasson, hol netalán

a hárem ni játszadoznak. Egyik oldalon van szinte egy

forgó ajtó, mely a nk szobáiba vezet ; a háznak e ré-

szét háremnek*) nevezik, másikon van egy lépcszet,

mely az ur lakába visz, és ezt szelamliknak (e szótól

szelam, mely köszöntést jelent) hivják, ebbe mindenki

beléphet, amazt egy némileg szent mysztérium veszi kiu-ül.

Künn a kapu eltt mindig van márványból vagy liböí

egy csonka oszlop, mint ez van a mosék és fürdk eltt

is , s mi a kocsiba s lóra ülés könnyitésére szolgiíl

.

A lépcsn fólmenve van egy tág elszoba, többnyire niin-

*) Sokan össsezavarják e szót a szeraj szóval, lui pa-

lotátjelent, s pár excellence igy neveztetik a szulüln laka. A
nk lakn. s szultán nié is, minilig háremnek mouilatik.
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den biitor nélkül, iiol vagy a szolgák, vagy ha az ur
hivatalnok, Írnokai várakoznak, ebbl jutni a szelamlik
bels szobáiba, melyek lehet sok s nagy ablakokkal ellátva

léve'n, egj üvegházhoz hasonlitanak. Ezeknek padozata
fából van, koczkákra vagy csíkokra osztva, boltozatukat
s párkányzatukat tarka sziuü vagy aranyos arabeszkek
borítják, s a fal sima fatáblákkal van kirakva, melyeken
festett virágok, gyümölcsök s tájképek gyönyörködtetik
a szemet. Falpapirt és sznyeget ritkán látni, él állatok
képét soha, mert a török minden festett kép nézését
íi bálványimádás egy nemének tartja. Egy ilyen török
férfiszoba a legegyszerbb, mit képzelni lehet. Köröskörül
a szoba és ablakok hajlásai szerint fut egy alacsony szófa
vagy divan*), melyen gyapjúval vagy szrrel kitömött

^SJ vagy két matrácz fekszik bevonva festett gyolescsal
vagy selyem kelmével, mire tisztaság kedveért, fehér le-

pedt terítenek. A fal mellé hasonló párnák vannak rakva.
Keresztbe vetett lábakkal sarkán guggolva, itt tölti el a
török a nap nagy részét, dohányozva, kávézva, irva, ol-

vasva. A padozatot nyárban indus hives gyékény, télben
puha meleg szmyrnai sznyeg födi ; mindez tiszta, mivel
a papucsot, melyben a szobán kivül járnak, a küszöbnél
levetni szokás lévén, sár és por nem hozatik be. Midn
az ur nem a háremben hál, ágyát földre vetik, mit nap-
pal a falba alkalmazott almáriomba (minek török neve

:

»]yuk«) zárnak. Adj ehhez néhány chinai porczellán ved-
ret, mik vakablakokban állnak, s néhol egy órát, és fo-

*) A pamlagot a törok„minder"-nek, az örmény „szófá'-nak
nevezi, diván tanácsot, gylést, gyjteményt jelent, s mivel a
törökök pamlagon ülve tanácskoznak, az európai irók igy adták
az eszköznek a tárgy nevét.
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god magadnak egy trök szoba összes bútorzatát kép-

zelhetni.

De ne feledjünk el kettt, mire a török férfi sokat

tart, s mi tereméiben a fényzésnek jele, mint nálunk

az a képek, szobrok s arany s ezüst mtárgyak gazdag-

sága. Egyik a fegyvergyjtemény, a legválogatottabb da-

rabokból összeállitva, miknek aczéla ép oly finom, mint

foglalója becses ; másik a i>ipafogas, melyen telietösb ház-

nál 20—30 drága pipaszer hosszú sorban tündököl. Erre

a törökök nagy összegeket adnak ki ; van basa, kinek

pipafogasa 150,000 v. forintot megér. A ritka ámbra-

csutora az, mire a törökök büszkék ;
egyért, mely szép

czitromsárga s éretlen, 1000 forintot megadnak ; nyárban

jázmin, télben meggyszárat kedvelnek, minek darabját, ha

hosszú, hibátlan és illatos, 40—50 forintjával fizetik.

Adjuk hozzá, hogy az egész ki van rakva korállal, por-

l)liyrral, agáttal, tarkán emaillirozva, st néha gyöngyök-

kel és drága kövekkel kicsillagozva, s ekkor az összeget

nem fogjuk túlzottnak találni. A nk pipaszerei kevésbbé

drágák, de sokkal cziczomásbak.

De az európai bútorok a török házakba is kezde-

nek már bejutni. Kivált a hárembe, a nk e lakába,

mely a háznak fénypontja, ugy hogy az ur osztálya csak

a ház pitvarának mondathatik. A milyen egyszer s

puszta ez, oly fényes s gazdag amaz. Mi fényzést a ke-

leti s európai ipar nyújt, itt mindazt föltalálni. A pam-

lag selyembl, vagy biborból van, pillangókkal kihimezve,

szélein arany- és ezüstbojtok függenek ; a padozatot

szebbnél szebb ispaháni sznyegek boritják ; ritka virá-

gok gyöugyházas faedényekben illatoznak ; velenczei tük-

rök liigguek a falakon ; ezüst és arany filigrán tálakból

füstölög az ég áml)ra és tömjén ; a terem közepén a
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hangzó szökkút vize fehér márványkutba hull vissza

;

drága iudus shálakba burkolva ülnek puha pamlagaikon

a nk, itt már európai kéj elmekre is találunk, órákra,

asztalokra, kargyertyatartókra, csillárokra, öltöz- és ruha-

szekrényekre, szóval csaknem mindarra mi egy divatos

Párisi n csábitó hálóteremkéjében szemeinket elbájolja.

Ha a török n élete fogság, de meg kell vallani, édes

fogság, legalább szép ; aranyos kalitjában mindene van, mi

életét kellemessé teheti — a szabadságon kivül. És húsz

esetben tizenkétszer az ur a valóságos rab, s asszonyaik

közt, ugy mondják a titokba avatottak, a férj nem teheti

azt, mit akar, hanem mit azok együtt akarnak. Min-

denesetre szabadságukban áll kimenni a tengerpartra,

látogatásokat tenni a városban, a bazárokban vásárolni

s barátnéikat fogadni, s midn egy látogató n sárga

papucsa a hárem küszöbén áll jelül, — jaj a férjnek, ki

saját háremébe merészelne lépni.

Gazdag ember minden nejének külön lakosztálya

van a háremben ; egy ugyan a ház asszonya, ki az egé-

szet kormányozza s valamennyi osztályt mindennel el-

látja, de mindenik nnek van egy belsbb köre is, hol

független, hol hon van, hol egy pár meghitt cseléd

csak neki szolgál, s hol a nagy házban egy kis há-

zat tart.

A szobákban sehol nincs sem kályha, sem kandalló,

hanem: mangal, azaz egy csiszolt rézbl készült hamv-

veder vagy négyszeg edény, mely szinte rézlapra ál-

líttatik a padozaton. Közepében ür van, melyben cserép-

vagy érczfazékban faszén ég, s miután elbb ezt a sza-

bad légben kigzölögni hagyták, a szobát ártalmatlan

]>árolgás nélkül melegíti. Néha e mangal egy vagy két"

nagyobb sznyeggel takartatik be, mi a meleget meg
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rzi s egyenl véteszi, s az a török nok egyik f gyönyöre

körülülve, a sznyegek végeivel térdeiket befödni s mint

kandalló körül csevegéssel tölteni az idt*).

Ki sok nvel bir, az rt is tart, ki egy fekete he-

rélt. Ha a hárem egy kéj -éden, ez nem egy angyal, in-

kább egy ördög, s kezében nem fényes kard villog, ha-

nem abban egy görcsös bikacsököt forgat.

Alig van ház, melynek udvara kies kertté alakítva

nem volna, terebélyes platán s czyprusfáktól beárnyé-

kozva, melyben kisebb vagy nagyobb szökkútból hs
viz sugara gyöngyözve hull alá.

Török házakban nagy tisztaság uralkodik. Még azon

bizonyos helyek is, miket közelebb megnevezni nem aka-

rok, tágasak, tiszták, világosak, gyakran múrványb(31

épitvék, s egy gömböly kútból tiszta viz csörgedez raj-

tok keresztül, és mindenik lakosztálynak külön ilyen

helye van. S alig van elkel török ház, melyben egy

boltozatos gyönyör fürd nem volna a hárem mellett.

Szóval, mi az egészséget s testi tisztaságot illeti, a török

polgárházak bels elrendezésével Európa városaiban csak

a legdúsabb urak lakai vetélkedhetnek.

A család télben és nyáriján korán, a nappal együtt

kél föl, s megmosakodván, imádságát végzi. Az urak s

nk ezután, de csak nyárban, két órára ismét ágyba men-

nek, ellenben a cselédség talpon marad. Midn végkép

fölkelnek, az ur elhagyván háremét, pipára gyújt és k;í-

vét iszik. A nk szintén kávét isznak, s reífselilejx fel-

öltözvén, házi dolgaik után mennek. Mintegy két óra

*) E tüzelési módot a bibliai kor is ismerte : „A király pe-

dig ül a téli házban, a kileuczedik hóban, s mellette álla egy ve

der tele zsarátnokkal." (Jeremiás XXXVI. v. 22.)
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múlva reggeliznek, mi áll : kenyérbl, édes tésztából,

aludt tejbl, gyümölcsbl, kaviárból s vizböl, — miután

ismét kávét isznak. Ekkor a férfiak is napi dolgaikhoz

látnak, a nk pedig felöltöznek s a ház dolgaival és ked-

velt gyermekeik körül foglalkoznak.

A déli ima után ismét esznek húst, süteményt, zöld-

séget; négy-öt tálat és kávét isznak. Ezután a nk ki-

mennek látogatni, vagy a piaczra, vagy a szabadba, vagy

a fördbe, avagy hon mulatják magokat. Napszállta eltt

kevéssel az egész család haza tér ebédelni, melynek ideje

minden évszakban közvetlenül az estima után esik. Az

apa s fiai is néha a háremben ebédelnek, de többször

a szelamlik-ban, miután egy igaz török asztala ritkán

van két-három vendég nélkül.

Az ebéd leírásába nem ereszkedem, miután némi

változtatással mindenikre illik az, mit a viddini basa

ebédjérl elmondtam. Csak azt jegyzem meg, hogy az

asztalra abrosz nem terittetik, hanem táblaképen egy

czin vagy réz lapot tesznek, mely egy kerek s közepén

paisként kiül fakerevetre van szögezve s az asztal szé-

lénél küljebb nyúl. Ilyen tábla többféle nagyságú van, s

a vendégek száma szerint majd nagyobbat, majd kisebbet

használnak. Fényesek és tiszták, s bár a törökök ujjaik-

kal, de ügyesen, esznek, és semmit el nem ejtenek, a

tábla az ebéd végével ép oly mocsoktalan, mint kezdetén

az volt. Általában a török l-endkivül mértékletes nép, s

mit legjobban szeret, az : gyümölcs, zöldség, tej és adjuk

hozzá : az édességek, s naponkint legalább ötször fekete

kávé, mit egy arab költ álomznek helyesen ne-

vez. Egy teherhordó, ki izzadva fárad és dolgozik
,

pár

szlfürttel beéri egy napra, — természetesen, ha hozzá

néhány csöpp kávét ihatik és egy nargilt kiszívhat. Ha-
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sonl(3 e részben az arabhoz, ki, mint hü társa, a teve^

ha alkalma van, egy forrást kiiszik egyszerre, s ha viz

nincs, sok napokon át könnyen nélkülöz.

Török családban sok n van, de azért nincs benne

sem zavar , sem viszálkodás , mivel benne hagyomá-

nyon alapuló határozott rangrend uralkodik. F csa-

ládokban a ház feje a férjnek anyja Bújuk (z=nagy)

khanum, t. i. ha ez él, aztán jön az els n : a khanuni

eífendi, utána a kutsuk (=kis) eífendi. Khanum czim

illeti a férj azon nit, kik szabad szüléktl származtak^

kadin azokat, kik egykor rabnk valának. Polgárren-

düeknél az els nt Bújuk, a többit kutsuk khánumuak ;

a népnél a férj anyját dudu-nak , a nt kadin-nak^

a leányokat mollák-nak nevezik. Férje czimét , bár-

mely legyen az, a n soha sem alkalmazza magára.

Nincs nép, melynél a házi életben a kor s családi rang

nagyobb tiszteletben tartatnék, s egymást a ház tagjai

kölcsönösen jobban megbecsülnék. A bújuk áll a család

élén : de kormánya szelid, s jiatriarchalis jóakarattal bán

az ifjabbakkal, kik iránta valódi gj^ermeki engedelmes-

séggel s figyelemmel viseltetnek, szóval, e viszony hasonló

azon viszonyhoz, mely nálunk Magyarországban egy

század eltt a családokban uralkodott, midn a fiuk nik-

kel, s a leányok férjeikkel és gyermekeikkel, mind az

apai házban, apai királys.íg alatt békében laktak.

A testvérek közt a kor szinte elsséget ád, az

ifjabb engedelmeskedik az idsbnek. Az apa meghalván^

helyébe családf a legöregebb lesz. Szóval, egy török

háznép a leghüvebb képét nyújtja a családi szerke-

zetnek, mint azt a bibliában leirva olvassuk. Csalatkoz-

nak tehát, kik azt áliitják, a töröknél nincs családi élet,

mivel polygamia van. Nincs, ha európai uj értelemben
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veszszük a szót, de az o-kor értelme szerint a család való-

Ijaii csak itt létez. S mikor vala erösebben szerkesztve

a család mint az ó-korban, midn az nem csak a társa-

ság alapja, de maga a társaság volt?

Nagy házakban a házi asszony után fszemély a

házmesterné (kihaja kadin), rendesen egy éltesb szabad

hölgy vagy szabaddá lett rabn, ki a hárem bels dol-

gait kormányozza, a kiadásokat vezeti, s kinek a cse-

lédség föltétlenül engedelmeskedik. Utána jön a gazd-

asszony, kinek felügyelése alatt az éléstár áll, s ki több-

nyire szerecsen, mint a dada is az, ki vele hasonló rangot

foglal el, s ki a gyermekekre ügyel fel. Ezeken kivül

vannak több rabszolgank, részint fehérek, részint sze-

rec-enek, kik közt a házi munka szakonkint van föl-

osztva, egyik fz, másik a bútorokra s sznyegekre

ügyel, harmadik a kávét, negyedik a fürdt késziti. A
cselédek, rabnk és az úrhölgyek közt a viszony itt bi-

zodalmasb mint a keresztyén országokban ; a cseléd az

asszonynak egyszersmind meghittje, társalkodónéja, ba-

rátuéja ; a ház minden ünnepeiben részt vesz, s a ked-

ven ezek öltözete néha szebb s gazdagabb a ház asszo-

nyáénál. A török nk gyakran öltözködnek, de cseléd

segedelmére ritkán szorulnak, kivéve a fürdben, hol ha-

jukat korállokkal s gyöngyökkel befonatják, és minden-

féle festéknek, kencsnek, olajnak s babonának ezer hasz-

nát veszik ; csaknem több idt vesz el a férfiak öltözkö-

dése, kik bajszaikat, szakállaikat , hajaikat órákon át

rendeztetik, fésültetik, a ferdén álló szálakat kitépetik,

oly gonddal mveltetvén azokat, mint egy drága virágos

kertet. Bozontos szakállú ifjaink leczkét vehetnének tlök,

— a barbaroktul.

Férfiak bels szolgálatában bárom a lényeges sze-
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mély, mely egyik sem hiáiiyozhatik. Egyik a kávés (= ka-

vatl/si), ki nem csinál egyebet, mint kávét vékony lisztté

ölül, abból italt fz, és azt felhordja ; másik a dohányos,

(= tudundzsi basi), ki a dohányt bevásárolja, megvágja

és fölméri ; ez rendesen udvarmester is, kinél áll az ur

pénztára, ki az örmény uzsorásokkal végez, kiknek minden

török adós, mint nálunk minden nemes ember a zsidónak tar-

tozik ; harmadika pipás (rrrtsibuksi, tsibuk s z á r t jelent),

ki az urnák egyszersmind meghittje. Kötelessége arát min-

denhova követni, egy kihimzett posztózsákban utána hord-

ván a pipákat, és egy shálzacskóban a jó dohányt. Midn
ura sajkában vizén megy, helyet háta mögött foglal

;

midn paripán lassan halad az utczán, olvasóját bamba

ábrázattal morzsolgatva, ez nyomában menve, vagy a ló

farkába fogódzik, vagyjobb kezét a ló bal tomporára teszi;

hon a pitvarban ásitozva vár, fülelve, ura mikor tapsint,

hogy vigye neki a pipát egy ég üszökkel. Urától messze

ez soha sem távozhatik, miután a keleti vendégfogadás

els és utolsó betje a pipa, s miután dohányozni a tö-

rök soha sem sznik meg, reggeltl estig ; midn a h.í-

remben a pipatölt szerepét egy ncseléd veszi át.

Az ember családi életében három nevezetes esemény

van: születés, házasság és halál, s érdekes ismerni, min-

deniket miképen ünnepelik meg a különféle népek. Efféle

házi szertartások legjobban jellemzik a nemzeteket.

A születést a törököknél semmi különös ünnep nem

követi. Csak néhány év óta szokás a született gyer-

mekekrl nyilvános jegyzéket is vinni, de azokat bejelen-

teni az apa most sem köteles. Megszületvén a gyermek,

az apa vagy az imán {z= pap) fölötte egy imádságot mond,

s mindjárt nevet ád neki, de ez személyes név, mert a

töröknél csahídnév nincs. Neveiket, melvek nem sok-
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félék, a törökök a bibliából, koránból vagy a hagyomá-

nyokból veszik, p. o.Mohammed (—dicsért,) Musztafa (=vá-

lasztott), Khalil {z= barát), Ibrahim (z= Ábrahám), Szulimáii

(=r Salamon), és hogy más hasonnevüektöl megkülönböztes-

sék, késbb valamely esemény vagy körülmény mellék-

szókat ád hozzá, mik eredetök helyére vonatkoznak, p. o.

Kutahiai Resid ; vagy valamely kitn erkölcsi vagy testi

tulajdonaikra s hibáikra, p. o. sánta, vastag, kegyes ;

vagy multjokra, p. o. Mehmet a volt varga, avagy ro-

konaikra Jouszuf oglu Hasszán (i= József, fia Hasz-

szánnak). E meilékszavak miatt a törökök ha igaz té-

nyen alapulnak, soha nem neheztelnek. Valaki sánta?

igaz, Isten igy akarta. Varga? igaz, mieltt basa lett,

egy papucsvarrónál dolgozott. Ugy van nálok mint Ró-

mában volt, hol hasonló okból kapták az emberek a

Lentulus, Cicero, Crassus, Cnnctator neveket.

Azon els imádsággal a gyermek az izlamnak

mintegy eljegyeztetik, de keblébe végkép csak a körül-

metélés által vétetik föl. Muzulmánnál ez a legnagyobb

házi ünnep, melyet minden család lehet legnagyobb

pompával ül meg. A gyermekek rendesen 8—9 éves ko-

rukban metéltetnek körül. Elbb azonban egy jós vagy

asztrolog, de csak szokásból, megkérdeztetik, s ez hatá-

rozza meg az alkalmas idt, napot és órát, midn a mun-

kálatot végre kell hajtani ; többnyire a tavasz és nyár

közti évszak szokott általok kijelöltetni. Ekkor a szülék nem
késnek róla éttesiteni valamennyi jó ismerseiket, kivált

azokat, kiknek hasonkoru gyermekeik vannak, st a sze-

gényeket sem, mivel az ünnep annál féuyesbnek tartatik,

mennél több gyermeken vitetik egy alkalommal végbe a

vallásos mtétei. Fölösleges mondanom, hogy az ünnep

költségeit a meghivó viseli.
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Nyolcz nappal a körülmetélés eltt a gyermek min-

den kívánságát teljesitik ; atyja rangja szerint szabott s

himzett uj köntöst kap, kardot, arany övvel, elször köt-

nek oldalára, felöltönye nyitva marad , hogy a bels

bibor- és selyemruhát arany sújtassál kihányva mindenki

láthassa, tiz-hiisz ágba font haja gyöngyökkel van át-

szve, s turbánján vagy fezzén drágakövekkel kirakott

toll leng a szélben. Ekkép pompásan felöltöztetve vezetik

ki a hárembl a szelámlikba, honnan, miután a férfiroko-

noknak és barátoknak bemutattatott volna, a lépcsn le-

megy, hol egy ragyogva felkantározott lóra ül s egy

vagy több szolga kíséretében indul látogatásokat tenni, a

boltokban vásárol — kivált czukros süteményeket, — a ká-

véházakban s fürdkben mutatja magát, — de sem apja,

sem tanítója nem kísérheti, minthogy ez az uj polgár-

nak méltóságát csökkenthetné.

Folytonos vigalmak közt a kitzött nap elérkezvén,

s a meghívott gyermekek szüléikkel a szelámlikban össze-

gylvén, a fiu a hárembl elöhozatik, s lárma, biztatás s zene-

szó közben pár másodpercz alatt a borbély a mtéteit

bevégezte. Imán-nak jelenléte nem elkerülhetlenül szük-

séges, minthogy a szertartást a korán egyenesen nem
parancsolja ; azonban nélküle mégis ritkán történik,

mint házasság nem történik keresztyéneknél papi áldás

nélkül, még oly országokban sem, melyekben ezt csak

polgári szerzdésnek tekintik. Ekkor a gyermeket egy

puha pamlagra fektetik, melyre mindenféle ajándékok,

játékok, édességek, talizmánok és ámul ettek vannak lial-

mozva, mint az egész szoba is virágokkal, zászlókkal,

szalagokkal s ezüstös és aranyos papírokkal ünnepileg fel

van czifrázva. Az idegen és szinte körülmetélt gyerme-

keket más szobákban és a kerti házakban helyezik el.

S zeme r e IV. ]()
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És ekkor kezddik el a nagy lakoma. De elbb a

házi ur saját kezével öl meg egy bárányt vagy gedét, a

többit a szolgák ölik meg; tehets háznál százat és töb-

bet is, melyek, mint áldozatra szánt állatok, mindenféle

szinü, s aranyos és ezüstös csüllengkkel fölékesitvék. Az

egész házban esznek, isznak, kávéznak, dohányoznak és

mulatoznak, mert vannak czigányok, kik zenélnek, zsi-

dók, kik szemfényveszt mesterségeket, pajkos elméssé-

gekkel fszerezve mutatnak, és alakosok, kik kétértelm

mozdulataikat hasonl(3 magyarázatokkal tréfás modor-

ban kisérik ; este kert, ház, udvar kivilágíttatván, mozsara-

kat sütögetnek, s mieltt a gyermekek aludni mennének

röppentyket eregetnek a légbe. E vendégség igy tart

hat napig, a három els napon a férfiak, a három utol-

són a nk ülik az ünnepet. A házat körizsibongj a a

városrész szegénysége, melynek ital s étel bven osztatik,

— mert a töröknél a dús soha nem tobzódik a nél-

kül, hogy vendége ne volna a szegény is.

Nincs a földön szebb látvány, mint ilyenkor együtt

látni a sok török gyermeket. Oly szép e csoport, mint egy

angyalsereg. A cserkesz és georgiai nemes vér a török

fajnak egy uj s egy szebb ábrázatjelleget adott. Tekin-

tetök, viseletök oly szemérmes, oly félénk, brök oly

gyengéd, finom, átlátszó, és öltözetök oly tarka, fényes,

változatos, mint a sokszín tulipánoké vagy szegfveké,

melyek levelein a legellenkezbb szinek a legszebb har-

móniában vegyülnek össze, s bár kiáltók, még sem sér-

tik a szemet. Midn vigan szaladoznak , tarka erdei pil-

langóknak vélnéd, melyek a földszínen szállonganak.

Mtétei után a fiu mint férfiú tekintetik , s a há-

rembe ugyan bemehet s anyját s leánytestvéreit ott lát-

hatja, de más nket csak elfátyolozottan láthat. A sze-
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ret anya pedig éjjel-nappal a/on tijri íejét , fiúnak illa

nt hol találhasson. A törökök korán házasodnak , a fiu

IG éves korában már férj, a leány 13-ik évében már

asszony. Gyakran történik , hogy két család gyermekeit

egymásnak már gyönge korukban eligéri ; hol nem ez

az eset, ott az anya föladása egy alkalmas hajadont ki-

s/emelni , s e végbl nemcsak barátnéit s ügyes rabnit

küldi ki tudakozíjdni , hanem maga is gyakran eljár a

fürdkbe , ott a leányokat jól kiismerni s egyszersmind

vagyoni állapotukról magának tudomást szerezni. S min-

denféle apró cselekhez folyamodnak az anyák , hogy egy

vagy más házba bejuthassanak ; néha séta közben rosz-

szullételt szinlelnek , s a ka])un zörgetvén , engedelmet

kérnek ott kipihenhetni ; néha kérik nem ellenzeni, hogy

ott imájokat végezhessék, miután lakjok is s a mosé is

távol van. Az ilyen alkalmat aztán fölhasználják a leányt

szinrl szinre látni, mig más oldalról kiséret()k igyekszik

a házi cselédektl megtudni, a mit tudni kivannak.

Ha végre talált leányt , ki neki tetszik , ünnepileg

felöltözködvén , látogatóba megy , s annak rendé szerint

a leányt anyjától megkéri, nem mulasztván el fiának ugy

személyes, mint vagyoni elnyeit kiemelni. A leány anyja

erre rögtön nem válaszol , hanem engedelmet kér, a do-

logrul ugy férjével , mint rokonaival értekezhetni. Csak

nyolcz-tiz nap múlva jön egy közbenjáróné a válaszért,

mig hon örömtüzet gyújtanak , hogy ez által az irigy

szomszédok árm;ínyait meghiúsítsák. Ha a két család

megegyezett, mindkét részrl néhány férfirokon választa-

tik, a nászadományt , a kiházasitást s minden egyebet

meghatározni , mint szinte az eljegyzés és az összekelés

napját is.

Az eljegyzés napján a vlegény apja házában meg-
10*
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jelennek a rokonok, barátok és az illet imán egy rö-

vid reggelire; ezt elkoltvén , egy fbb tagja a társaság-

nak két társat magához vesz, s a vlegényt egy szomszéd
szobába hivja , hol tle kérdi: »Akarsz engem a kö-

zelg eljegyzésnél násznagyodul ?« Mire az ifjú feleli:

»Istenemre mondom, akarlak. « Erre a násznagy két tár-

sához fordulván, mondja: »Te Ibrahim és te Ali, tanu-
bizonyságim vagytok. « Ekkor az egész társaság, a vle-
gényt kivéve, lehet pompával indul a leány apai házába,
hol rája hasonló társaság várakozik, melyben f a leány-

násznagya két vöfénynyel, és az imán, ki kezében egy
iratot tart, mely már elbb a közhatóság jegyzköny-
vébe beigtaték. Elször is a vendégeket kávéval és pipá-
val kínálják meg, aztán illatos tömjényt füstölnek, mire
az ajtók bezáratván, az eljegyzés ünnepe elkezddik.
Elször is az imán, Mekka felé fordulva, egy imát
mond, aztán a vlegény násznagyához szólván, kérdi:
^Elismered te, ki két tanúval vagy jelen , A-t , B-nak
fiát. C-nek, D leányának férjéül ?« Mire a násznagy fe-

lel : »Elismerem.« Hasonló kérdést intéz az imán a menny-
asszony násznagyához, s mind a kérdés, mind a válasz
háromszor ismételtetik (mint nálunk három a hirdetés)^

mi után emelt szóval nyilvánítja az imán: »Tehát adjá-
tok, Ali helyettes által, Mahmudnak, Szolimán fiának,

nül Fatimet, Ibrahimnak leányát ; és adjátok Fatime-
nek, Ibrahim leányának, Mahmudot , Szolimánnak fiát,.

férjülV« A násznagyok egyesitett hanggal felelvén:
»Mi adjuk ket,« az imán fölvesz egy tollat, kezét a há-
zassági szerzdésre teszi, és ekkép szól: »Én ezennel
egyesítem ket a házasságban, s kérem a mindenható
Istent, hogy szövetségök gyarapodjék, mint az gyarapo-
dott Ádám és Éva

, Ábrahám és Sára , Jósef és Zulejka,
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szent prófétánk és Kadidzsa , Ali és Fatime között. Az

irgalmas és iiatalmas Istennek áldása nyugodjék rajtok,

ámen.« Az ámen szót a jelenlévk ismétlik, s ezzel az

eljegyzés végbement. A házasság a törököknél tisztán

polgári szerzdés, s az imán mint polgári tisztvisel jelen

meg benne ; a mi megkivántatik, az a felek kölcsönös

megegyezése, s n és férj jogait a korán és ezen kivül

a kötés szabja meg. Ezért az egész cselekvényben az el-

jegyzés a lényeges, az összekelés annak puszta követ-

kezménye*).

Mig a férfiak teremében az eljegyzés történik, a

vlegény anyja, barátnéitól kisértetve, a menyasszony

anyjához jön, s a kocsiból leszállván, a hárembe drága

szöveteken hágdos, miket kiséri mint ajándékot azon-

nal felszednek. Helyét a pamlagon elfoglalván, ettl

kezdve az ajtóig uj szöveteket terittet a padozatra, me-

lyen lépve kö/elit hozzá kézcsókolásra a menyasszony,

— kinek dajkája kapja e szöveteket ajándokul.

Az eljegyzés megtörténvén, lóháton nyargalva kö-

vetek futnak a vlegényhez, ki a szerencse hirhozóit né-

hány erszénynyel megajándékozza. Másrészrl mihelyt a

szerzdés aláiratott, a menyasszony apja egyet tapsol,

mire szolgák jelennek meg, kik a jelenlévk közt, kinek-

kinek rangja szerint, különbféle emléket s ajándékot osz-

togatnak ki. De mind ezek, mind az, mi a menyíusszony

nevében késbb a vlegénynek küldetik, a vlegény ap-

jának pénzén vásároltatott, ugy hogy a kiházasitás terhét

iiom a leány, de a férfi családja viseli.

Ekkor a menyasszony és vlegény kölcsönös aján-

dékokkal tisztelik meg egymást. A vlegény küld ajándé-

*y A leányt a török ugy uevezi. luiut mi : ^kutsuk háuem*
,

mi szorul szóra kisasszonyt jelent.
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kot, mely áll öt tálból, melyet fején egy-egy szolga visz,

s melyben azon ajándékok vannak : sliálok, drága papu-

csok, tükrök, édeesszekrények, gyümölcsök, illatos olajok

kencsök, kávé, viaszgyertyák, tömjének, virágok, selyem

és bársonykelmék, elefántcsont-fésük, ezüstkancsók, szó-

val, mik a menyasszony nagyanyja, anyja, rokonai, ba-

rátnéi s a nöcselédek közt kiosztandók ; mindenik tál

liimzett kendbe van takarva, s az ünnepi menet a há-

rem ajtajánál a nörabok által szertartásosan vétetik át.

Á menyasszony pedig kocsikon küldi el ajándékkép mind-

azt, mi jövend lakába szükséges, s a mivel nász-szobája

föl fog ékesittetni ; küld sznyegeket, pamlagot, párná-

kat, matráczokat, ágytakarókat, ruhákat, asztali készle-

tet, findsákat, ibrikeket, gyertyatartókat, koppantót, fogót,

lámpát, szép himzett kendket, kötényeket, szóval vasból,

rézbl, ezüstbl, porczellánból, selyembl, biborból min-

dent, mire egy vagyonos háznál szükség van. Kik hoz-

zák, mindenütt szép jutalomban részesülnek.

Ha ez hétfn történt, mint leginkább szokás, ked-

den a menyasszony a fürdbe megy, utolsószor mint

leány felöltöztetve. Miután a fürd h termében két óra

hosszan a török fürdés minden édes-kedves kinain át"

esett, gazdag fehér lepedkbe burkolva a ht terembe

vezettetik, hol mindenféle nyalánkságok tétetnek elébe.

Félóra múlva, mely id alatt haját gondosan befonták,

s gyöngysorral, arany- és ezüst-pénzekkel befiizték, me-

legebb ruhát adnak rá, s az öltöz szobába megy, hol

egy nemére a trónnak ültetik, s miután t és számos

kisérit egy zenekar üdvözölte, tiszteletére egy drámai

mutatvány adatik. Ennek végével még egyszer átnézi egész

öltözetét a fürdsné, s fölhasználván mindenféle illatszert,

kencsöt, festéket, az ünnep királynéjának körmeit s uj-
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jait henná-val befesti, miért ez est henna-estnek ne-

veztetik, s a íürdü személyzete közt ajándékot osztván ki

a menyasszony, egész kíséretével hazatér.

Szerda a nyugalom napja, kivéve a vlegény házát,

kinek apja egész napon át számos meghívottakat vendé-

gel asztalánál.

De csütörtök alig vírad meg, már egy sereg asszony

foglalkozik a menyasszony öltöztetésével. Mi szép, drága,

ritka, csillogó, mindent ráaggatnak. Munkájokat bevé-

gezvén, a menyasszonynak sorban jó szerencsét kíván-

nak, — ki már remeg, mert egy zajos zene, dob, síp,

trombitaharsogás a lakadalmí nép közeledését jelenti. S

valóban a vlegény anyja, több ellovagok s kocsikázó

nk kíséretében megjelen, s miután röviden ettek s ittak

volna, eláll egy üres kocsi, s apjától karonfogva ve-

zetve, a menyasszony bele ültettetik egy nyoszolyólyiíny-

nyal ; a két nászanya más kocsiban együtt foglal helyet.

Midn a lépcsn lemegy, nrokonai, a bség jelképe gya-

nánt, ezüst pénzdarabokat hintenek fejére, mit a szom-

szédból összegylt szegény asszonyok vetélkedve kapdos-

nak fól. Ekkor köti föl derekára apja a menyasszonyi

övet is ; de a szokott köpenyt s arczfátyolt nem adj.ík

rá, hanem egy arany- vagy ezüst-pillangóval kiesillagozott

nagy fátyolt vetnek reá, mely egész alakját elfödi. A ko-

csik eleje tarka posztóval s selyemmel van fólczifrázva,

mi a kocsisoké lesz, a lovagok pedig vállaikon keresztül

bokorba kötött himzett kendket lobogtatnak.

Ekképen halad lassan a kocsik és lovagok pompás

menete, s a menyasszony kocsija az udvarba behajtviín,

öt a lépcszet alján várja vlegénye, ki jobb kezével

pénzt szórván az összegylt asszonyok közé, balj;íval mát-

káját karon fogja, s az ismeretlen fátyolozottaí, ki talán
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szép miut a paradicsom, vagy rút mint a pokol, háremi

szobájába vezeti. Mig ezt ez alkalomra készített trónján

berohanó nk üdvözlik, s egyszersmind meg is szólják,

a vlegény kénytelen a szelamlikba visszamenni, hol az

estima után a vendégek lakomához ülnek. Ez végzdik

akkor, midn az ötödik imádság ideje eljött, mely el-

mondatván, de nem szükségképen, a helybeli imán
által, a vlegény apjának, tanitójának, a véneknek kezet

csókol s háremébe siet. De még ekkor sincs minden gá-

ton tul.

Mieltt a szobába lépne , az ajtó eltt tartozik

mezítláb elmondani egy hosszú imádságot, és azt lassan

s mindenféle szokásos tagjártatások szoros megtartásával

tartozik elmondani. A szobába belépvén, a nyoszolyóleány,

ki a mátkával ott már egyedül van, helyébl fölkél, s

ezt kezén fogva a férjnek néhány lépésnyire elébe vezeti,

s kezeiket egymásba tévén, megáldja ket és eltávozik,

de nem mindjárt. Meg kell vele alkudni, hogy elmenjen.

„Két száz piaszter" mondja a férfi. „Nem" feleli a myste-

riozus alak. „Négyszáz. . . . Hatszáz. . . Nyolczszáz. .

.

Ezer', mondja végre a türelmetlen ífju. Végre megtörtént

az alku, a tanú elment. A vlegény azonnal ülszékébe

visszavezeti mátkáját, s reszket kézzel nyúl a titokteljes fá-

tyol után, ... de mátkája egyet tapsol, mire ncselédjeí ká-

vét, pipát s csemegéket hoznak. Csak ha ezek is eltávoztak,

akkor lebbenti fel a sorsteljes fátyolt, akkor látja meg,

kihez kötötte sorsát, akkor tudja, vájjon igaz volt-e a

bájos leírás, mit egyébiránt a törökök száz meg száz

nton igyekeznek magoknak megszerezni. A házasság

mindenütt sorsjáték, de itt kétszer az, hanem itt enyhíti

a bajt az elválás könnysége, lévén egy polgári szerz-

dés, mit felbontani a felektl függ.
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A török egész életében követend mintául a ter-

mészet tüneményeit tekinti. Midn gyermek születik, szer-

tartástalan fogadja azt, mint zaj nélkül búvik ki a föld-

bl a kis növényke : a házasságot pompásan ünnepli meg,

mint a növény elre küldött virágokkal tudatja a gyü-

mölcsözés korának közeledését ; halottait gyorsan, lakmá-

rozás nélkül, fénytelenül temeti el, mint az szszel el-

száradt növénynek leveleit az els szél elhordja, nyomta-

lanul — mintha soha nem létezett volna. Papjainak nincs

dolga sem a születésnél, hiszen ki születik. Istentl jön,

keresztszülék nem választatnak, s akár az imán, akár

más muzulmán a gyermek jobb és bal fülébe egy imád-

ságot súgva mond el, s ezzel mindennek vége van ; sem

a házasságban, ez meren földi dolog, de a sirnál a pap

megjelen, ez amennynek ajtaja, hol veszi át a lelket

Isten számára!

Midn valaki haldoklik, a jelenlévk el kezdik imádkozni

a korán XXXVI-ik fejezetét, melyet a szabál3^os bitval-

lomással végeznek be, mi, a próféta szerint, a léleknek

paradicsomban felvételét biztosítja. Egyszersmind a ha-

lottas szobában illatszereket égetnek, s ez a legszejjé-

nyebbnél sem maradhat el. Ekkor a legközelebb rokon

a halottnak szemeit befogja, kezeit oldalai mellé helyezi,

álla és szemei körül kendt köt, s ez ekkép a teritöre

tétetik. Az alatt a helybeli imánnak az esetet följelentik,

nem feledvén el a holt nevén kivül anyjának s leg-

közelebbi örökösének nevét is bemondani. Az imán a ha-

tóságnak tesz jelentést, egyszersmind a muezzinak és

egyházíinak rendeletet iíd, kik egy rézedényt s tiszta

vizet vivén a mosébul magokkal, a halottat megmosni

mennek. Ha a halott nszemély, a mosást nk végzik,

mert férfi nem nyúlhat idegen nhöz, még halála után
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sem. Gondosan megmosatván a halott, az imán kámfor-

porral dörzsöli be a tetem azon részeit, mik imádság köz-

ben a földdel leginkább érintkeztek, t. i. a térdet, ke-

zeket, lábakat, orrt és homlokot. Ezután utolsó öltönyét

adják a halottra, mi áll egy ingbl, mely térdig ér, egy

takaróbul, mely ft és mellt beföd, és egy varratlan le-

pedbül, mely elég hosszú, hogy két végén csomó köt-

tethessék. Férfiaknál mind köröm, mind szakái, mind haj

lenyiratik, mert ezt cselekedték egykor a prófétával ta-

nítványai, de nknél ez nem szabad, hanem a haj két

felé választatván, vállán keresztül vive, keblén szét te-

ríttetik.

Gazdagok koporsóban temettetnek el, a nk is csak-

nem mindig, a szegények abban csak kivitetnek. Minden

mosónak van több ily közkoporsója. Négy végére néo-y

rúd van alkalmazva, melyen a terhet jó' barátok felváltva

viszik, és nagy készséggel, miután a próféta azt monda:
»ki egy holtat 40 lépésnyire visz a sirhoz, egy halálos

bnét teszi jóvá vele.« Mosóba soha nem viszik, mert
szinte a próféta monda : »mosé az élknek és nem a

holtaknak való.«

Ha a halott már a koporsóban fekszik, eláll az

imán és a következ imát mondja : »() mindenható. Istene

az élknek és holtaknak, a jelen és távoliévöknek s mind-

két nemen lév embereknek. Istenem, hagyd az izlam-

bari élni azokat, kiket élni engedsz, és hagyd az igaz

hitben meghalni azokat, kiknek halált küldesz. Ez elholt

felebarátunkat áldd meg szent nyugalmad kegyelmével,

és isteni tökélyed kegyelmével szenteld meg. Ó minden-

ható Isten ! Szaporítsd érdemeit, ha a jók közé tartozik,

és bocsásd meg bneit, ha a tévedk közül való. Adj

neki békéimet, üdvöt, s örök székedhez s nyugalmadhoz
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juthatást. Szabaditfíd meg ot a kiolthatlan tz kii'.aitol,

és fogadd be a boldogok seregébe. Istenem ! változtasd

sirját örömnek ágyává, hosonlóvá a paradicsomhoz, és ne

a gyötrelem mélységévé, mint azt a pokolban szenvedni

kell. Légy irgalmas hozzá, ó te minden irgalmas lények

legirgalmasbikja !«

Az alatt a családbeliek, néha fogadott nk i;;, nem

sznnek meg sirni, kiabálni, jajgatni, de asszonyoknak

holtat temetbe kisérni nem szabad.

Végzdvén az imádkozás, az imán ellép s a jelen-

lévkhöz kérdést intéz, vájjon a holt jó muzulmán volt

s szabályos temetést érdemel-e ? Ha tagadó volna a vá-

lasz , az imán a polgári hatóságra bizná a temetést,

ellenkez esetben az atyafiak azonnal fölveszik a koporsót

s viszik, mindig fejjel tartva a sir felé. Bármi dús a holtnak

családja , koporsója igen egyszer, néhány összeszegezett

deszkábul áll , a különbség a drágább vagy olcsóbb, több

vagy kevesb persa shálbul áll, melylyel az beborittatik.

A sirkertbe kiérvén a halotti nép, ha koporsó nél-

kül történik a temetés, abból a testet kiveszik, s vagy

szalmaszövetre, vagy egyenesen a puha földre fektetik,

jobb oldalával Mekka felé torditva. De a födelet a kopor-

sórul is leveszik a sirban, hanem mindenik esetben a

a halottra néhány rövid deszkadarabot tesznek keresztben,

hogy a föld a testre ne hulljon egyenesen.

A nk arczai a koporsóban elfátyolozvák. Ezután

az, ki a holthoz legközelebb rokon, reá egy marok fö)ldet

hint, mire a sir gyorsan megtöltetik. Ennek végével a

jelenlévk mind leülnek, s az imán, miután a sirra hajolt,

s a holtnak és anyjának nevét háromszor kiáltotta volna,

a végs imádságot mondja el, majd a korán els fejezetét

olvassa föl s ezután a halottas nép eloszlik.
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Szokás a sir tetején egy üreget vájni, hova a roko-

nok idnkint virágot és gyümölcsöket raknak le.

Nagy családoknál azonban ezzel nincs mindennek

vége. Szokás tiz-tizeukét ifjú vallástanulót megliivni, kik

éjjel az egész koránt átolvassák, fejezetenkint osztván

föl azt maguk közt, miért ebédet és ajándékokat kapnak.

Harmadnapon a szegényeket a kalács egy nemével ven-

déglik meg, és oly jótéteményekkel foglalkoznak, mik a

holt végrendeletén túl esnek ; koránt vesznek s azt az

árvák és ingyen iskolák közt kiosztják, — szegények

gyermekeit fölruházzák, — kutat ásatnak vagy a romla-

dozót kiigazittatják, embereket bérelnek, kik az utczákon

fól-alá járnak s a szomjazó szegényeknek italt ezincsé-

szében ingyen nyújtanak, szóval a holtnak emlékezetére

jót tesznek.

Mindenesetre meglep azon sietség , melylyel a

törökök halottaikat eltemetik, k, kik minden egyebet

oly kimérve, oly lassan, oly szertartásosan cselekesznek.

Ki reggel, st délben meghal, azt még az napon elte-

metik
,
minden esetre inásnap korán. Okául adatik a

pestistli félelem, de valódibb oka azon válasz, melyet

Mohammed egy e tárgyra vonatkozó kérdésre adott : »Ha
a holt egy kiválasztott, — monda , — annál jobb men-
nél elbb fog rendeltetése helyére eljutni. Ha pedig az

elkárhozottak közül egy, érdem van benne tle mielbb
megnienekednünk « *)

.

*) A török életnyelvben sok szó van, mi nyelvünkben ugyan
azon jelentéssel bir. Ide írok néhányat : balta, papucs, csizma, po-

gácsa, kapu, csip-csip (=: czipe), pala {=: pallos), korbács, faszuly

(— paszuly), kucsuk {=z kicsiny), kocsi, kalpak, paprika stb.
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XT.

Trök kávéház belseje. Regélók. Nazredin Kodzsa vagy a török Aezop. Keleti für-

dk leírása. Opium-evök. Karagöz nemzeti bábualak bohóságai.

Mibül áll a török mulatsága a házi életen kivül?

A nk fogadják harátnéikat a háremben, ez egy mód

kizárni férjeiket, kiknek ilyenkor oda belépni nem sza-

bad, viszont látogatásokat tesznek, az úgynevezett édes-

vizek mezire, vagy a tenger partjára kisétálnak, vagy

mennek a piaczra, bár nem vásárolnak semmit , de leg-

alább nincsenek hon, s ezt nevezik k boltozni, boltot

járni, végre fürdbe mennek , s ott ismerseikkel talál-

kozva, négy-öt órát valóban vigan s boldogan töltenek

el. Szinház nincs, sem hangverseny, de ha volna is, oda

a nk nem mehetnének.

A fiird a férfiaknak is egyik f élvezetök, és még

a kávéház , melynek száma Constántinápolyban ti)bb

ezerre megy. Minden ötven lépésre találsz egyet ; a pia-

czokon, a bazárok, mint a mosék mellett s a teng»'rpar-

ton egymást érik ; künn a vidéken nincs egy szép hely

nincs kioszk-csoport épitve egy domb tetején, nincs pázsit

egy csörg patak partján, nincs fok, mit gesztenyék s

])latánok árnyékoznak be, mint nincs oly szegény falu, mely-

nek a maga kávéháza meg ne volna. Török neve azt j<'-

lenti : »az ismeretek iskolája. « Es valóban, a középosztály-

nak s a népnek e hely az, mi náhink a kör és casino ;

mert ha keveset olvas, annál kíváncsibban hallgatja mind-

azt, mi ajakról ajakra liagyományképen száll. Napi niun-

kájok után az emberek itt gyülekeznek össze, s közlik

egymással a legújabb liireket. nemcsak ismerseikrl.
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nemcsak magándolgaikról, de itt veszik birálat alá a

kormány tetteit s a birodalom közügyeit. Hajdan e gyü-

lekezetekbl eredtek a mindenható janicsárok lázadásai,

azon összeesküvés is, mely Il-dik Ozmánt trónjától meg-

fosztá, egy kávéházban alakult. Testvére, lY-ik Amurat,

1623-ban boszuból valamennyi kávéházat bezáratott, mint

1828-ban Mahmnd is, ki a janicsárok kiirtása után jól

tudta, hogy a régi rendszer titkos hivei s a dervisek a

kávéházakból izgatnak. De a nép föltalálta magát ; mi-

hamar valamennyi kávéház megnyílt mint b o r b é 1 y-

mühely (egy titkos kávéteremmel hátul), s azóta min-

den kávéház egyszersmind borbélyház is.

A török kávéházak bútorzata, még a gazdagabbaké

is, igen egyszer. Eltte alacsony padok vannak, szalma-

vagy nádszövetbl készült üléssel ; bell boltozatos, kime-

szelt fala tele bárdolatlan képekkel, de annál szebb ko-

rán-iratokkal. A fal mellett köröskörül alacsony diván

fut, min párnák vannak, vagy sznyegek finom gyékény-

bl. Fölöttük fogasok és polczok tele rakva pipákkal és czifra

üveg-harang alakú edényekkel, a nárgilt szivni, melyeknek

fényl testét a kacskaringósan font selyem-szárak mint

megannyi holt kigyók tekergzik körül. Középen egy há-

romemeletes szökkút van , melynek fris viz-szála bu-

gyogva csurog a márványkádba. A boltozatról le rézki-

gyókon olajmécsek függenek, melyeket a házigazda meg-

megütvén, minduntalan rezegnek, néha a mécs egy fából

faragott hajó-mintát ábrázol, melynek ágyunyilásain s

ablakain világ sugárzik ki. Szögeken beretvák s ollók

függenek, és egy-egy domború réztál, mely ragyog, mint

egy harczi paizs. A terem hátulján a tiszta tzhely van,

körülrakva kisebb-nagyobb rézedényekkel, mikben a kávét

szem eltt fzik. Ez igen gyorsan s egyszeren történik.
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A finom lisztté tört kávé egy rézbögrébe tétetik, mire

forró vizet öntenek, s ki kívánja, annak czukrot is, s igy

lassan fzetvén néhány másodperczig, a nélkül hogy le-

szüretnék, vagy megülepedni hagyatnék, apró findzsák])an

szolgáltatik. A findzsa egy réz vagy ezüst filigrán to-

jástartóba téve nyujtatik át, hogy a kezet meg ne égesse.

Ennél kellemesb italt képzelni sem lehet. Ehhez az euró-

pai mód szerint fözöttet nem hasonlíthatni. Minden illat

benne marad, s ki hozzá szokott, annak minden máské-

pen készített kávé ízetlennek fog tetszeni. A findzsák oly

kicsinyek, hogy tíz alig tesz egy theacsészényit, bár te-

hát a t()r()kök igen gyakran, de még sem sokat isznak.

Midn egy török bejön, a divánon azonnal leül, s

dohányát magával hozva, az átnyújtott csíbukot kéjel-

mesen megtölti, s csendesen mondja »bír ates« (tüzet),

mire a szolga fogóban zsarátnakot hoz s pipájára illeszti,

alá egy réztányért rakván. Ekkor a vendég körültekint

s ha ismerst talál, kezét szívére s homlokára téve, kö-

szönti, s dohányát szíva és kávéját csöppönkínt ször-

pölve, merengve, hallgatva élvezi azon jólétet, mit k
»Kíf-«nek neveznek, s mi valóban érzéki boldoíAsá^r

kivált ha a lélek csendes, és ez többnyire az, miután lel-

kiismeretével a török rendesen tisztában van.

Ámbár Törökországban a legrongyosabb napszámos
u kávéházban oda ülhet a legdúsabb aga mellé, a nélkül

hogy ez átallaná, ha aranyzott selyem öltönye annak
piszkaihoz ér, sok osztálynak, ezéhnek megvan a míi>ni

szokott kávéhiíza. ]\Iind e mollett is egy kávéház itt a

legfestibb látvány, mit emberi szem láthat. Itt egy der-

vis olvas, ott egy turbános vastag tih'ök füstölget, amott
egy szikár persa szív nargílt, odiíl)l) ogy nyalka ifjú görög
gömböly tükört tart kezében, s a szolgával szemöldeit
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festeti és bajszát pödörteti hegyesre, néha egy zsidó som-

polyog be alázatos képpel, vagy egy angol, ki hallgat^

bámul és szemlél, vagy egy olasz és franczia, ki több

lármát csinál mint száz muzulmán. Olykor viharedzette

matrózok s csavargók lépnek be. Ha soká nézzük ket,

a torzonborz bajuszt, a hajlott csontos orrt, a seprszerü

szemöldökét, a nagy szemeket, mikben a fekete és fehér

karika vadul forog, a leberetvált kopasz ft, melyen egy

üszök lobog, a barna napfogta arczot, mely sötét-vörös,

mint érett dohánylevél, vagy a tégla szine, s hozzá vesz-

szük rajok ill öltözetöket, a kopott vérszin vásznat,

mely feje körül van csavarva, a rövid durva pokrócz

ujjast, izmos derekán a b bugyogót, mely szurokcsep-

pekkel van tele, s a tenger sós vizében mosva, kérges

mint a br, a széles övet, mely hónaljig ér, s itt-ott a

lyukakon keresztül testének bre kilátszik, mely ép oly

barna, ép oly bronczszinü, mint meztelen izmos lábszárai*

s mint különbféle szinü alakokkal kitátovirozott inas

karjai azok, ha e csodálatos alakokat soká nézzük, csak-

nem azt hiszszük, hogy valamely sziklabarlangban hara-

miák közé jutánk. Pedig e rongy nem nyomort jelent,

s nem undoritó az, de festi, a milyen viszontagságos a

matrózok élete, olyan megviselt ruhája is, ha ina kemény

mint aczél, s húsa durva és barna mint érez, oka, mert

nem emberekkel, de az elemekkel küzd. íme is, mint

a többi vendég, látszólag szilaj külsejével oly békésen,

oly szelíden, oly csendesen adja át magát a pipafüst és

kávéillat boldogító élvezetének.

Nem mulaszthatom el megjegyezni ez alkalommal,

hogy a török bár kit hol lát, azon legkevésbbé sem fog

csodálkozni. Nemcsak azon nem, ha egy hatalmas basa

a legaljasb kávéházba betér, de az európaiakat sem gyötri
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kíváncsi bámészkodásával, és én mondhatom, hogy Sztam-

bulban keresztyén köntösömben békésebben járék az ut-

czákon, semmint Londonban — hol bajszomért, mint Pa-

risban — hol széles kalapomért, mint Berlinben — hol

szakállamért egykor kicsúfoltak. Alig van nép, melynek

ennyire átment volna él erkölcseibe két elv : az egyen-

lség elve emberek közt, és a türelemé mindenféle kü-

lönbféleségek iránt.

A kávéház vendégeit mulattatni szokták tánczosok,

zenészek és regélök. A tánczosok többnyire szép leány-

arczu görög ifjak, fejkön bársony fezben csügg arany

bojtokkal, liajfürteik v;íllaikra dúsan leomolva, mindenféle

illatos kencsöktül fénylenek, szemöldeik s szempilláik fe-

ketére festvék, s igy tánczolják néha erkölcstelen tán-

czaikat, midn még erkölcstelenebb dolgot nem csele-

kesznek, mint ezt sokan állitják. A zenészek egyszersmind

éneklk is, liat-nyolcz képez egy csapatot, s majd muzul-

mánok, majd keresztyének, majd zsidók. De a regélk

(meddah) mindig muzulmánok ; ezek kelet troubadourjai.

Magokat tauiíroknak (khodzsa) nevezik. Eladásaikat ren-

desen napszállta után kezdik. Ok egy asztalka mögött, egy

alacsony emelvényre ülnek, közel az utczához, hogy a

künlévk is hallhassák, jobb kezökben tartviín egy kis

botot. Többnyire szép ábrázatú férfiak, kifejezé.steli sze-

mekkel, cseng hanggal s kecsteljes mozdulatokkal. Re-

géiket a szultán üdvözletével kezdik meg, s aztiín váltva

mondják el történeteiket : most egy szerelmes kalandot az

ezeregy éjszaka modorában , majd egy eseményt, tele-

szve erkölcsi s életbölcseségi tanulsájíokkal, néha hu-

moristicus modorban egy cadit, egy dervist, egy basát

gúnyolnak ki, vagy valamely érdekes hstettet adnak

el a hóditások fénykorábul, szóval, egy ilyen regél niin-

Sze 111 e r e 1 V. 1 ,
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den : történész, költ, mesemondó, Aezop szerint, hagyomá-

nyok elbeszélje. Egy ilyen regél egyszersmind igen ügyes

s tanult mimel, tudja a hangokat utánozni, mint személyek-

nek szójárását, menését, mozdulatait is, akár persa, akár

arab, akár görög vagy zsidó legyen az. De is meg lehet

közönségével elégedve, mert az mindig mohón hallgatja

;

különben is a török ép ugy mint az arab, jól tud hall-

gatni, mi néha nehezebb mint jól szólani.

Errl monda Szádi, persa költ

:

» Szólj, ha léphetsz föl egy jó mondattal,

Hallgass, ha mit mondnál, nem jó,

Mert inkább légy néma miként egy hal.

Semhogy csacska mint az echó ;

S ha szóltál azt újra ne ismételd,

Elég egyszer föladni egy ételt.

«

Viseletében a török csendes, méltóságos uo-yan. de

egyszersmind dévaj, tréfás, pajkos , kedveli az ártatlan,

éltelen humort: hasonló e részben a magyar néphez, mely

oly méltóságosan tréfál, oly komolyan vigad, s nem
nevet, bár pajzánkodik. Melyik népnek nincs egy nép-

szer jellemalaka , mely a nép közt forgó adomáknak,

tréfáknak, élczeknek mintegy bölcs apja ? Ilyennel bir a

török is, mely regében szereti a furfangos fordulatokat,

és annak neve Xazreddin Kodzsa. Élt-e vagy sem valaha,

ugy nem tudni, mint Aezoprul nem, de most minden

elmés történet neve alatt kereng a nép ajkán.

Egy párt ide irok azon könyvbl , mely ép ugy

el van a népnél terjedve, mint a korán.

»Egy napon Nazreddin tanár cathedrába lépett,

hogy tanitást tartson, és monda : hivek, tudjátok mit

kell nektek mondanom V Nem, tanár effendi, mondják a
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hallgatók, nem tudjuk. Ha hát nem tudjátok, minek is

mondjam ? Másnap ismét föllépett, s monda : Muzulmá-

nok, nem tudjátok, mit kell nektek mondanom V Igen,

tudjuk, felelének a hallgatók. Ha hát tudjátok, válaszola

a tanár, minek mondanám. Ezzel elmene. A meglepett

hallgatók ekkor elhatározák ? hogy ha ismét meg fog

jelenni, egy rész felelje: tudjuk, más rész: nem tudjuk.

Csakugyan újra föllépvén, fölkiálta: O barátim, tudjá-

tok, mit kell nektek mondanom ? Egy rész válaszola

:

igen, más rész : nem. Ez igen szép, felele ö ; ha igy

van, hát azok, kik tudják, mondják meg azoknak, kik

nem tudják.

«

Másik

:

»Egyszer a tanár egy üstöt kölcsöuöz szomszédjátul,

és jól kigondolván az egészet, bele tesz egy kicsinyt, s

a tulajdonosnak vissza-viszi. Ez látván a kicsinyt, a

tanártól kérdi : Mit jelent az V A tanár pedig feleli

:

Nem látod-e, hogy az üst fiat szült V E magyarázat bár

csodálatos, de mivel a kölcsönznek kedvez volt, elfo-

gadtatott. A tanárnak újból szüksége lévén az üstre,

értté megy, elkéri és elhozza. Ot nap múlik el, s az

üst csak nem küldetik vissza. Megy a tanárhoz, kopog-

tat, ez tílszalad s kérdi, mit akar í üstömet, feleié az.

Téged isten éltessen, válaszol a tanár, de üstöd meghalt

Hát lehet az, hogy egy üst meghaljon V Ha oly könnyen

elhitted, hogy szült, hát azt mért nem akarod elhinni,

hogy meghalt V«

Harnuidik

:

»Egykor a vidékrl a tanárhoz e^fy ember jön s

neki ajándékul egy nyulat hoz. Szivesen fogadja s uüu-

denféle tisztelettel elhalmozván, házánál t jól uiegven-

dégli. Egy hét múlva ismét eljön, a tamír rá nem ismer-

11*
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vén, kérdi, ki legyen? Én vagyok azon ember, ki mi-
nap neked egy nyulat líozék. Újra illend fogadtatásban
részesült. Napok miilva érkezének több utasok, s szál-

lást kérvén nála, kérdi : kik vagytok ? kik is félelék : mi
szomszédai vagyunk, annak ki neked a nyulat hozta. Ké-
sbb ismét mások jövének ; kik vagytok ? kérdé a tanár.
Mi vagyunk, mondák, szomszédai azon ember szomszé-
dainak, ki neked a nyulat liozta. Ah, igen jól van, feleié

a tanár, isten hozott, és egj pohár vizzel megkinálá. S
midn ezek csodálkozva hetvenkednének, monda: ez a,

nyúl levének a leve.« Tanúság belle ketts; elször,
hogy a hálának is van határa, másodszor, hogy ne tartson
az ember ott jutalomra számot, hol nem tn jót.

Ha a kávéházba a valódi muzulmán minden nap
elmegy, legalább egyszer hetenkint a fördt is meg-
látogatja, t. i. pénteken, midn azt elmulasztani nem
szabad. Mikor Mohammed a gyakori mosakodást ren-
delte, nemcsak a Móses példáját követé, kit sokban
utánzott, hanem a keleti bölcsek sok ezeréves tapaszta-
lásán indula el, kik, fleg keleten, hol már a meleg
éghajlat maga röstté teszi az embereket, a testi tiszta-
ságot az egészség nélkülözhetlen foltételének ismerték el.

Az érdeme abban áll, mikép a pusztán hygiéni sza-
bályból, hogy lelkiismeretesben megtartassék, vallási ága-
zatot csinált, s ennek elmulasztását Isten elleni bnnek
nyilyánitá, kinek kedves a küls tisztaság, mint a bels
tisztaságnak kellemes jelképe. A korán szerint három a
személyes szenny, s igy, rendelete szerint, háromképen
kell attól megtisztulni. Az elstl megtisztulni a kezek,
a száj, a szakáll s más részek megmosása által; a má-
sik már vallási természet, melynek minden imádságot
meg kell elzni, s mely abból áll, hogy a kar a könyök-
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tol az ujjliegyig, a homlok, az arcz, a fej a fül mögött,

a száj és a szakáll, bajsz, és mindez egymásután három-

szor megmosatik. A harmadik egész fürdt kivan , me-

lyet minden pénteken kell venni, a test ha még oly tiszta

i>. Pusztában, hol nincs viz, homokkal kell magát meg-

dörsölni, mi inkább symbolicu.s eselekvény, mit az (js_

patriarchák az állatoktól látszottak eltanulni. Minden

mosakodást egy pár sorbul álló imának kellene meg-

elzni.

Természetes e szerint, hogy nincs török kis falu,

melyben egy fürd nem volna. Constántinápolyban nyil-

vános van legalább 450, közüle igen sok ingyen fürd,

némely kizárólag a nké, legtöbb közös a két nemmel,

<le ugy, hogy mind a férfiak, mind a nk számára bi-

zonyos napok vagy bizonyos órák vannak kijelelve. Ve-'

gyük hozzá, hogy minden vagyonos család házi fürdvel

bir, mikben a felosztás ugyanaz, mi a közfürdkben,

csakhogy bennök mindazon buja fényzést föltalálni,

mit kelet regéiben olvasunk. Vannak fürdk, melyeknek

falai, padlói, boltozatai, szökkutai, miírmarai márvány-

ból, alabástromból vagy drága porczellánból épitvék, s

melyek mvészi faragványaikkal s aranyzásaikkal a sze-

met elbájolják ; magas dombtetik szines ablakain át

szelíden tündökl fél-világ lopózik be ; ezeken felül szép

párkiínyzat, faragott koszorúk, festett arabeszkek, se-

lyem kárpitok, i)uha bársony })amlagok aranyos bojtokkal,

réz vagy ezüst serpenyk aloé-fát égetni, fapapucsok

ezüst gombokkal kiverve, karmasin szinü atlasz öltö-

nyök aranynyal átszve, finom törülközk selyem virá-

gukkal kihimezve ; mindezek elvakítják a szemet, s a

kik a bzultán fürdjét az uj palotában (Tsiragán) lát-

hatták, mely mór Ízlésben egyetlen egy darab habos fe-
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liér alabástromból látszik kifaragva vagy inkább fel-

fúva lenni, s pillangós boltozata ugy fénylik mintha tele

volna csillagokkal, azt állitják , hogy az felülhaladja

mindazt, mit tündérek lakáról emberi elme képzelhet.

Ki egy sztambuli török fürdt magának képzelni

akar, feledje el a mi városi nyomorult intézeteinket ; az

rendesen egy nagyszer épület, rézzel födött dombtetk*

kel és folyosószerü szép oszlopsorral. Kivülrl egy nagy

kapuról ismerni rá, melynek ajtaja leng vörös kárpitból

áll. Belépvén, az els egy hosszudad négyszeg terem, ma-

gas, gömböly boltozatta], mely felülrl adja a kétes vi-

lágot. Padlója fehér márvány, melynek közepén egy szép

szökkút hullatja vizét, körülrakva mentával, basilikom-

mal s más illatos virágokkal. A fal körül alacsony ágyak

helyezvék, s fólöttök egy oszlopokon nyugvó karzat,

szinte ágyakkal ellátva, mikbl minden vendég egyet

kap, hol levetkzik, s hol a fürdés után magát ki fogja

nyugodni, A mindenféle szinü csikós és koczkás fürdru-

hák sinegeken, mint zászlók, száradva lógnak. Ez el-

teremben van az étasztal is, kávéssal, czukrászszal, pipás-

sal, kik a vendégeknek kávéval, nargillal, gyümölcscsel,

serbettel s mindenféle édes italokkal és süteményekkel

szolgálnak. Az igazgató egy emelt helyen ül, s az ér-

kezk óráit, pénzét és drágaságait gondjai alá veszi, s

egyszersmind a szolgákkal, kik munkaszakjok szerint

vannak osztályozva, rendelkezik.

Levetkzvén a vendég, mellé egy szolga adatik, ki

neki két szines pamutlepedt nyújt át, melylyel magát be-

takarja, s lábára fapapucsot öltvén, igy megy be az els

terembe, mely hsnek neveztetik, ámbár hévmérséklete

legalább 35 Reaumur foknyi. Itt minteg}' tiz perczig

2uarad, mely elég arra, hogy izzadásba jöjjön. Ekkor a
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hévterembe vezettetik, mely szinte felülrl, a boltozatról

kapja a világot, s márváuy padlója a közepe felé lejts,

hogy a viz ottan kiszivároghasson. A falban félkörded

források vaunak, két rézcsappal, mely közül egyik hs,

másik hév vizet ád. E teremben több alacsony márvány-

pad van, melyre a vendéget fektetik, s itt esik át azon

mindenféle kenésen, gyúráson, markolgatáson, dörzsölé-

sen, taglaláson, mely ujoncznak nem kellemes, néha fáj-

dalmas, de mindig egészséges. A hség azonban bár na-

gyobb, nem oly kellemetlen mint az orosz fürdkben,

mert itt nem a katlanból jön be ropogva a fojtó gz,

mint ezekben, hanem a márványpadló alulról füttetik,

ezért szükséges a fapapucs, s a kövön folydogáló viz az,

mi könny meleg gzzé válik, mi oly átlátszó, hogy sem

látni nem gátol meg, sem a mellet nem nyomja.

Az elég durva taglalás után a vendég fölkél, s

egyik forrás mellé egy fazsámolyra leül, s egy réztállal

kivánata szerint melegebb vagy mérsékeltebb vegyitékü

vizzel tettül talpig többször végigöntetik. Kipihenvén

magát, mert bizony szüksége van rá, a szolga szrkefé-

vel ersen s ügyesen megkeféli, s az európai, ki magát

tisztának hitte, csodálkozva szemléli, mi sok és mi vas-

tag tésztaszerü anyag vonatik le brérl. Ezután még

illatos szappanhabbal mosatik le, ki óhajtja, annak haját

és szakállát is nagy ügyességgel megtisztitják s rendbe-

hozzák, mondhatni szálankint, mint a kéz- és lábujjakat

is, használva kést, fogót, porokat s szagos kencsöket,

mik nálunk ismeretlenek.

Ekkor a vendég a hs terembe vitetik , hol hárt»m

száraz lepedt adnak rá, fejét, mellét, ágyékát gondosan

beburkolván , s midn az izzadás sznni kezd , a szolga

az öltöz szobába kiséri , hol jól betakarva , tiszta ágyl)a
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fekvén le , ínég egyszer jön izzadásba , de ez már kelle-

mes és nem tartós. E pihen lomhálkodás, e bágyadozó

fekvés, e fáradság s megújulás együtt, a röstségnek e

gyönyöre, ez érzése a lankadásnak, mely múlik, és közel-

gése az ernek, mely \4sszater, ez valami kimondhatlanul

kellemes érzés, s a török ha valahol, itt adja át magát,

kávészörpölés, dohányillat és serbet-iddogálás közt, amaz

érzéki boldogságnak, mi nem egyéb, mint boldog meren-

gés a puha nyugalom álom-ölében.

Az egész eltart két óráig, vagy tovább, t. i. kinek

benne kedve telik. Ki másokkal nem akar együtt fürödni,

az néhol külön osztályt is kaphat, mely szinte három

.szobábul áll, de természetesen ez többe kerül ; különben

nincs ok a közfürdtl idegenkedni, mivel bár több sze-

mély van egy teremben, de mindenki magával lévén

elfoglalva, szomszédjára nem ügyel, nem is illenék ezt

tenni, s mint mindenütt a legnagyobb tisztaság, rend,

ugy a legfinomabb illedelem uralkodik.

Midn nk jönnek fürödni, a fürdi szolgaszemély-

zet egészen megváltozik, s a férfiakat neselédek váltják

föl. A háremek itt szoktak legörömestebb találkozni, s

mivel k hajékeiket egész hétre itt készittetik el, s mivel

a török nk testeik ápolásában száz meg száz titkos

mesterséget liasználnak, s a fürdés nekik egy-egy ünnep,

hol esznek és isznak, s zenével és tánczczal mulattatnak,

— k a fürdben mindig fél napig nuiradnak. Nem is olyan

csendes ilyenkor a fürd, mint akkor, midn férfiak van-

nak benne ; a cseveg nk mindazt, mit egy hét óta

éltek, hallottak, lármásan beszélik el egymásnak. Gyö-

nyör látvány lehet egy ily fürd, midn benne, para-

dicsomi egyszerségben, két-háromszáz ingerl kecsü Éva

jár-kel, de halandó férfinak nem adatott ezt láthatni. Drága
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sznyegeket visznek magokkal, melyeken angyali alakú

gyermekek játszadoznak, kendik, lepedik finom musz-

szelinbl selyem virágokkal kivarrvák, fapapucsaik ezüst-

gombokkal vannak kiverve ; egyik már ágyban nyugszik

.slial-turbánnal fején, másiknak hollószinü baját ifjú és

bájszépségü rableányok ágakba fonják, gyöngyökkel vagy

veres korálokkal vegyitve, s mindenfelé, a szökkút kö-

rül, a karzaton, a pamlagokon csoportozatokat látni m-
vészi s leirhatlan belyzetekben , ki messzirl nézné e

termet, egy múzeumnak vélné, liol feliér márványból fa-

ragott meztelen szobrok gyjteménye van.

Ezekbl látni, bogy a fürdk ama fényes, elmés

és kéjelmes elrendezése, mely a régi Babylon, Egyiptom,

Persia népeitl a görögökre és rómaiakra mene által, a

a török fürdkben fenmaradt. A Pompeji romjaiban talált

csaknem ép fürdk bizonyitják, bogy az anyagi gyönyör

mind e finomságait a rómaiak már ismerték. Megleliet,

ii törökök néba nem tartanak mértéket ez élvben, azon-

ban ez kivétel, de az igaz, hogy mi nyugatiak hygieni

tekintetben nem eléggé ápoljuk a testet, talán mivel

romlandó , s városi fürdink e nevet alig érdemlik.

Török szempontból a testi tisztaság egy neme az erény-

nek, ellenkezleg a (legalább középkori) catholicismus

fogalmával, mi szerint a szenny vala szent, annyira,

hogy Spanyolországban egykor mindazok, kik gyakran

fürödtek, megtartva a mórok szokását, eretnekség gyanú-

jában tartattak.

Az opium-evk száma ujabi) idben igen megfo-

gyott. Még most is mutogatják a Szt)limán mosé déli

oldalán az utczát, melynek kávéházaiban az opium-evk

serege egykor össze szokott gyülekezni, merev tekintet-

tel, vérbe forgó szemekkel s nyáladzó ajkkal várva a
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magasztos láz pillanatát, mely leiköket álomszer s cso-

dálatos visiókba ragadja ; mint mutogatják a fákat is, me-

lyeknek árnyékában rángatózó tagjártatások közt kábult,

de azt mondják, leirliatlan, kibeszélhetlen gyönyörteljes

részegségökben föl s alá jártak. Ha e faj egészen nem balt

is ki, legalább az öldökl élvnek titokban áldozik.

Kávéházon és fürdn kiviil egyetlen mulatsága a

törököknek K a r a - g z (= fekete szem) elmésen bohó mu-

tatványai. Ez egy neme az olasz marionetteknek, csak-

hogy a személyeket benne bábuk helyett chiníii árnyék-

képek adják. Képzeljünk egy sötét kárpitot, melynek

közepén egy hátulról megvilágitott átlátszó koczkatér

van, s melyen a játszó személyek árnyalakjai megjelen-

nek, köztök f maga Kara-gz és furfangos inasa, kik

egymást kölcsönösen, s ketten együtt a többi szereplö-

ket minden utón s módon rászedni törekednek. A já-

ték tárgya, kozbeszve fnlkinzó dalokkal, miket egy csörg

dob zörgése kisér, vagy szerelmi kaland, vagy a persák

kicsúfolása, kik ellen a törökök minden gúnyjaikat irá-

nyozzák, vagy valami napi esemény; s a határtalan s ki-

méletlen szabadság, melylyel Kara-gz a szultánt kivéve

mindent megbirál és kicsúfol, basát, muftit, dervist,

cadit, bankárt, az oka, miért eladásait a nép annyira

kedveli. A török nyelv kétértelm, s kétél szókban,

mint szójátékokban is igen gazdag, elmésségei találnak,

a nélkül, hogy sértenének, s e bábut a közvélemény ugy

tekinti, mint ki a nép nevében böki és szúrja, és valóban

talpraesett elmésséggel , azokat , mik és kik a sujtást

érdemlik, igaz, a nézket oda vonják holmi botrányos

jelenetek is, meg vastag tréfák, szemtelen elmésségek,

nyers kifejezések s dolgok, mikérl ha a bábuk nem pi-

rulnak, a nézk pirulhatnának : de hiszen Athénben
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egykor Arisztophanész meztelenebb jeleneteket hozott

színpadra, aztán egy rendr mindig jelen van, ki hosszú

botjával rendre utasitjaa hahotás kaczagókat, de Kara-gz-

nek nem sz(')l. Kara-gz néha a háremekbe is meghiva-

tik, a nket mulattatni, kik elválasztó rácsaik mögül gyö-

nyörködnek pajkos latorságaiban. Viseletében a török

bármi méltóságos, szavail)an bármi komoly, erkölcsei-

ben bármi szigorú, ez mutatja, hogy ember is, szivé-

ben szinte van gonoszság, romlottság és dévajság, mely-

nek valami résen utat kell találni, és e rés Kara-gz

mosdatlan ajka és éles nyelve.

Néha népdalokban a nemzeteket is jellemzi a go-

nosz Kara-gz, midn egyszer eladásán jelen valék^

1535-bl Meali hiros költ e dalát énekelte:

Rósz ellen az Albán, rósz mint a bolhafaj,

Hát még a hitlen szerb? az veszélyes és rósz.

S még veszélyesb ellen, mint tet, az orosz,

De legveszélyesb a magyar poloskafaj.

Xll.

A tOrök nök állapota a társaságban. A soknejség. A szultán háremének bels
szerkezete. A rabszolgák és a rabszolgaságot rendez törvények es szokások.

Ha a török nép szokásait, erkölcseit s társas életét

tekintjük, ekkor egészen ráillik, mi róla mondatott: hogy

e nép Európában csak táborozik. Keletrl hozta magával

ama két társasági szerkezetet : a soknejüséget és a rab-

szolgaságot is, mit ha elvbon nem kárhoztatni lehetetlen,

de gyakorlatban kevésbbé rettenetes, mintsem képzelnk.
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kifolyása azon hibás eszmének, miszerint a n erkölcsileg
a férfinál alacsonyabb, következleg ettl szükségképen
függenie kell; oly eszme, mely minden s törvény-
hozásban uralkodott, a persátul kezdve, mi zsarnokságon
alapult, a görög áUodalmakig, mik respublicát képezt^'ek.

Midn a keresztyén vallás világra jött, az emberi-
ségnek fele, t. i. a nk, szolgálói, rabjai valának az em-
beriség ersebb felének, t. i. a férfiaknak. A férfi és n
erkölcsi s érzelmi egyenlségét, mint elvet, elször a
keresztyénség monda ki, de másfél ezred mulék el, mi-
eltt a vallás által felállitott ez elv a polgári törvények-
ben is elismertetek, st még ma is csak a szorosb érte-
lemben vett társas élet körében állnak a nk a férfiak-
kal egyenl fokon, de a hivatalokból mindenütt ki van-
nak zárva, jogaikat csak a férjek ellenrsége alatt gya-
korolhatják, s az egész világon nincs alkotmány, mely a
nknek annyi jogot biztosított volna, mint a magyar, —
nincs most sem. — Ah, hazánk valóban megérdemli,
hogy leányaitól kétszeresen szerettessék !*) Kétséget nem
szenved, mikép még a középkorban is a nk sor^a Euró-
pában nem sokkal vala jobb, mint vala az hajdan keleten.
Hisz a VI. században egy concilium a fölött tanácskozott

:

a nknek van-e leikök, és üdvözülhetuek-e ? A XVI. szá-
zadban egy könyv e czim alatt : »A nk nem emberek*

*) Midöu Augliában és Francziaországbau utazván, alkalmam
volt elmondani, hogy a magyar régi törvények szerint az özvegy
uö választó szavazattal bírt, a diaetára képviselt küldött. meghiUt
térjenek javaiban maradt mig élt, saját vagyonával szabadon" ren-
delkezett, váló port szinte kezdlietett, stb. állitásomat alig hit-
ték el, mert e két országban a nö, ki férjhez megy. ugysz'ólván
jogát elveszti s férje engedelme nélkül semmit sem tehet.
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hasonló vitát idézett el. Mint egykor a görögök a gyne-
czeába dugva örzék asszonyaikat, oly magánosan folytak

a lovagvárban a keresztyén nk napjai is, velk a férj

nem bánt jobban, mint , az ur, jobbágyaival bánt; egy
franczia törvény megengedte, hogy üttessenek, »csak ne
éles vassal, s hogy a seb egy tisztességes büntetés kor-

látait ne haladja*, különben az asztalnál férjöknek mint
cseléd szolgálának, midn lovaikról leszálltak, a kengyelt

tárták, azoknak szavuk nekik parancs volt, szóval, mint
régen, mint keleten, a férjnek a n inkáb szolgálója, mint

társa volt Bármi tiszteletet s hódolatot mutattak dalaik-

ban nk iránt a troubadúrok, az mitsem bizonyít ; meg-
énekelték, mint a virágot, mit, ha elhervada, lovaikkal

eltiportak; igy zengték meg a nket az arab vándorköl-

tk is azon korban, midn a n nem vala jobb egy szép
állatnál ; alig liárom százada, hogy Európában is a n
magának kivivta a helyet közel ahhoz, mihez joga van, s

melyet elbb-utóbb el fog foglalni.

Mi óriás reformot csinált a keresztyénség a nk sorsá-

ban, ép oly nagy vala a változás, mit Mohammed uj tana,

keleten, sorsukban elidézett. Megjelenése eltt a család

mint szerencsétlenséget tekinté, ha leánya született, s nagy
részét azonnal elevenen eltemették ; , Mohammed volt az,

ki a nt joggal ruházta fel, ki neki a családban rangját

kijelelte, s ha férjével egyenlnek nem mondta, utána

az elsnek, Mohammed igen sokat tn a nk erkölcsi

becsének s értékének elismerésére, nem az hibája ha
a roppant lépésnél, mit tn , követi mozdulatlanul

megállva maradtak. () a koránban mindent, mi a n
állására vonatkozik, gondos részletességgel meghatározott.

Bár a férfit felsbbnek iíllitja, mondv;ín : »A férfiak fel-

sbbek a nknél, azon tulajdonoknál fogva, mik által
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Isten azokat ezek fölébe emelte, és mivel vagyonaikat a

férfiak a nk adományozására fordítják. Az erényes nk
engedelmesek és szófogadók ; férjöknek távollétében gon-

dosan megrzik, mit Isten érintetlenül megrizni rendelt

;

meg fogod pirongatni, kik engedetlenségök miatt piron-

gatást érdemelnek ; külön ágyba fekteted ; meg fogod bün-

tetni, de mihelyt engedelmeskedni fognak, hagyd nyugton

öket.« Isten magas és nagy (korán IV. 1.); de nem

szün meg a nnem becsülését hévvel ajánlani, ismételve :

»0 emberek ! tiszteljétek az ágyékot, mely titeket hordott

Isten látja cselekedeteiteket « (korán IV. 38). »A nk a ti

ruháitok és ti az övékéi vagytok, (k. II. 183),« azaz

egymásnak egyenlen s kölcsönösen szükségesek.

Kik azt állitják, hogy az izlam tana szerint a nk-
nek nem volna leikök, vagy ha van, betudás alá nem

•esnének, azok a koránt nem olvasták, mely a nket cse-

lekedetökért erkölcsileg felelsöknek jelenti ki, s világo-

san mondja, hogy a jöv életben bneikért k is lakolni,

jótetteikért k is jutalmaztatni fognak : »A férfiak és a

nk, kik Istennek átengedik magokat, a férfiak és nk,
kik hisznek, mindkét nemen lév személyek, kik kegye-

sek , mindkét nemen lév személyek, kik igazságosak,

mindkét nemen lév személyek, kik mindent türelmesen

viselnek, az alázatosak, mindkét nemen lévk, a férfiak

és nk, kik alamizsnát adnak, mindkét nemen lév sze-

mélyek, kik a böjtöt megtartják, a tiszták, mindkét ne-

men lévk, a férfiak és nk, kik Istenre minden pilla-

natban gondolnak , mind bocsánatot nyernek Istentl,

és nagylelk jutalmat (k. XXXIII, 35). « Más helyen

mondja: » Férfiak vagy uk, kik jócselekedet ékben gya-

korolják magokat, és egyszersmind hivk, a paradicsomba

be foguak menni, és jutalmokbul annyi sem vesz el.



— 175 —

mennyi egy egyiptomi szilva magvának gödrébe elférne

(k. IV. 123).«

St a keleti emberiség történetében Mohammednek

egyik legnagyobb érdeme, bogy erkölcsi és vallásos tekin-

tetben az emberi nemzet felét, a nket emancipálta.

Midn e két szempontból szól a nkrül, a korán több

verseiben egyenesen kimondja az egyenlség elvét; csak

mint a polgári társaság tagjait rendeli a férfiak alá.

Többet tennie egyszerre alig lehetett azon világrészben,

hol az Isten választottának mondott Dávid, s a bölcsnek

nevezett Salamon százankint számlálta ágyasait, kik e

részben a kegyes Ábrahám patriarcha ]»éldáját követték

és azon korban, midn Arábiában ép oly ismeretlen volt

a törvényes feleség fogalma, mint nálunk borzasztó a

soknejség. Mit tehetett, az abból állt, a házasságot

polgári intézvénynyé tenni s a nk számát megszorítani.

Ha tehát négy törvényes feleség birását és ezenkivül

rabnk tartását megengedi is, ez engedélyt annyi köte-

lességekkel, annyi föltételekkel korlátolja, s iizt annyira

azonositja vallásos szinnel, hogy a fajtalanság kötelékeit

tágítani látszván, azokat tulajdonkép megszorítja. maga

mondia a koránban : ki noni elég y-azdají hiv nkkel

rendes házasságra lépni, ám vegyen magának hiv ral)-

nket, ez a ntleneknek azért eníjedtetik meu', 1u)<ív

nagyobb bnre ne vetemedjenek, d e érdemes b dolog
ezt nem tenni, mint érdemesb csak egy nt tartani.

Mindenesetre a korán a soknej séget megengedi,

de nem ajánlja, s a törökök ritkán veszik ha-<znát ez

engedélynek, tüzért a soknejséggel itt nem mint sza-

bálylyal , de mint kivétellel találkozunk. Constantiuá-

jiolyban az uleuuík, a kormány tagjai, a hivatalnokok,

a k;itonatisztek, a kereskedk, mc<terom1)erek, szóval a
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muzulmán népességnek "^/loo része csak egy nvel bir,

s a tartományokban a soknejség még ritkább eset.

Egyik oka a korán, mely dicséretes dolognak mondja

egy nt tartani, másik oka a törvény rendelete, mely

a férjet kötelezi nemcsak mindennel ellátni a nket, de

még jövendjöket is biztositani, mi a soknejség ellen

ugyanannyi korlát ; mi a minisztereket, basákat s több

tisztviselket illeti, a kik vagyon aiknál fogva képesek

volnának háremet tartani, ezeknek legnagyobb része

csaknem kérkedik abban, hogy egy nnél többet nem

vesz, bár indokaik különbözk, egy követi szivét, más a.

korán parancsát, harmadik az európai mveltség befo-

lyásának hódol, sok mint hazafi a nép eltt jó példával

akar elljárni, s az önmegtagadást annyira viszik, hogy

els nejök meghalván, második házasságtól vonakodnak.

Tekintve a nöt a ház belsejében, itt nemcsak

személyére nézve szabad, hanem korlátlanul intézkedik

gyermekei és cselédei fölött is, azokat neveli, exeknek

parancsol, barátnéitól látogatásokat fogad, st azon férfi-

rokonoktul is, kikkel házasságra lépni törvény szerint

tiltva van, szóval a milyen szk a kör, melyre van szo-

ritva, ezen bell szabadsága ép oly nagy, s küszöbét férje

maga sem lépheti át, mikor nejénél más nk vannak

látogatóban Ezenkivül , midn tetszik, mindig kimehet

vagy sétálni, vagy látogatni, vagy vásárolni, de elfátyo-

lozva, s kisérve cselédektl. Mint anyának kizárólagos

joga van gyermekeit mind a fiukat, mind a leányokat rizni,

táplálni és fölnevelni, ezeket mig férjhez nem mennek, azo-

kat mig a nyilvános tanodába nem járnak, st még ekkor

is, a háremben töltik szabad óráikat. Ha tehát török n-
nek a szép, a nagy világ zárt könyv, a családi élet gyö-

nyöreit teljesen élvezi, s az anyának és gyermekeknek a
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gyakori és tartós együttléte kútfeje azon családi boldog-

ságnak, mely sehol sem édesebb, seliol sem bensbb, se-

hol sem gyöngédebb ; minden török anya érzi azt. mit a

korán mond, hogy : »a csók, mit gyermek ád anyjának,

oly édes, mint az, melyet a paradicsom küszöbére fogunk

nyomni.

«

Nem is oly tudatlanok a török nk, mint azt euró-

pai utazókkal a bosziis és irigy constantinápolyi görögök

elhitetni szeretnék. í*5öt több müveit török n van, mint

görög, bár lehet, hogy ezek közül több tud olvasni. De
mi haszontalan könyveket olvasnak ! Annyi igaz, lioo-}'

nincs sem görög, sem örmény no, ki irodalom terén fog-

lalkoznék, ellenben, mint régibb idben, több török n-
költ volt, ugy most is több n van, ki hires ln müvei

által Legnépszerbb az élk közt Leila Khánum, ki há-

rom kötetnyi kijlteményt irt, többnyire szatyrák, ghazel-

lek, sonnettek, epigrammok és dalok, mikhez a zenét is

irta. Utána következik Haszszéna Khánum, ki tiszta

prózája s leveleinek kecsteljes nyelve által ln hires, s >»

miatt török Sevigné-nek neveztetik. A leánygyermekek,

kiket Georgiából hoznak, öt-hat évig zenére, tánczra,

dalolni, irni, olvasni, st komolyabb ismeretekre is tanit-

tatnak, mieltt eladatnának, mert a rabnnek becse nem-

csak szépségétl, de efféle képességeitl is függ. Így

megmagyarázható, miként vala képes némely szultán-

anya, ki egykor rabn volt, oly nagy befolyást gyako-

rolni a birodalom ügyeire. Világszerte tndva van, mikéji

Törökországban sok politikai kérdés a háremekben olda-

tik meg, mi arról tesz tanúbizonyságot, hogy a törídv

nknek mind módjuk, mind képességök van uralkodni

férjeik fólött még a ház k<)rén tul es dolgokban is. Hár

a n közvetlen nem vesz részt oly dolgokban, mik a házon
Szoinorp IV. 12



— 178 —

kívül történnek, de mindent tud, férje semmit nem tit-

kol eltte, keblébe önti ki örömét, bánatát, bajait, ter-

veit, s igy történik, hogy igen gyakran a n az ész,

mely intéz, határoz, s a férfi pusztán a végrehajtó, s ez

áll nemcsak házi ügyekre, de olyanokra nézve is, mik a

férj hivatalos állására vonatkoznak.

Eo-y angol orvos, kinek kilencz év folytában hiva-

talánál fogva is sok alkalma volt a török családi élettel

s a nk állapotával belskép megismerkedni, ezekrl így

nyilatkozik : A muzulmán magát a nnél felsbbnek

hiszi, mert a korán igy állitja, s a természet némileg

igazolja. Jó indulattal van hozzá, de e jóság komoly,

pártfogó, mint felsbbé egy gyöngébb lény iránt, de ki

az boldogságához szükséges. A férfi a nt minden más

földi jónak elébe teszi, ugy tekintvén azt, mint a legfbb

jót, mit istenség neki adhat. Nem kivan tle hozományt,

hanem azt ád neki ; nje rokonainak küld ajándé-

kokat, tlök, nején kivül, semmit nem vár. Kötelességét

irányában maga a természet jelöli ki ; a ház küls ügyeit

vezeti, háznépét tartozik táplálni, ruházni s minden-

nel ellátni, rangjához és vagyonához képest. Ha ezt nem

teheti, neje válást sürget és megnyeri ; ha teheti, de

tenni nem akarja, neje törvényesen kényszeríti rá; ha

nejével roszul bán, szigorúan lakol.

A házon bell a n viszi az igazgatást ; férjének

ugyan tartozik engedelmeskedni, de ezen túl minden tle

függ, parancsol a cselédeknek, ügyel föl mindenre,

gondoskodik az asztalrul, fürdrül, italokrul, foglal-

kozik a gyermekekkel. Ha a férj nem vagyonos, sz, fon,

varr, himez, mos, szóval végzi mindazon munkát, mire

a családnak szüksége van, a mit a házon bell elvégez-

hetni.
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Mindezt összevonva, világos, miképen Törökország-

ban a n a törvény eltt egy erkölcsi és felels lény, ki-

nek mind jogai, mind kötelességei vannak, s a vallás

eltt is mint olyan ismertetik el, mert nk gyülekezeté-

hen akármely n végezheti a szertartásos imádkozást,

mint hármely imán, s a muzulmánoknál a papi foglalko-

zás csak ehhl áll ; st joga van fegyvert is fogni, ha u

hit veszélyhen forog, mint ennek a török történetben

több példáját olvashatni, de ép azért, az ilyen szent had-

ban a mi fegyvernyugvást vagy békét egy vagy több ellen-

nel n köt, az ép oly érvényes, mint ha azt az állada-

lom feje kötötte volna.

Azon gondolat, hogy egy férfi, a szultán, 350 n-
vel korlátlanul rendelkezhetik, kiknek legalább fele in-

gerl kecsekkel bir, megzavarja képzeletünket, és elménk-

ben csodálatos képeket idéz el. Azonban a valóság kü-

lönbözik attól, mit a képzelet élnkbe rajzol. A fejdelmi

háremben oly szigorú szabály s illedelem uralkodik, mely

képes a szultán szenvedélyeit is korlátolni. Nem kell feled-

nünk, hogy mint mindenütt a világon, a vallás és erkölcs

itt is bizonyos határokat jelöl ki, melyen túl a szultán

sem léphet, ehhez járul az udvari szokás, mi sehol pon-

tosabban meg nem tartatik ; s ha e ketts korlát elég

nem volna, a nk szerelemféltése is egy-egy gát, ngy hogy

ha a szultán a házi békét kedveli, ha örökös sirassál,

szeszélylyel, nehezteléssel, ájulással s az asszonyok ezer efféle

fogásaival nem akar küzdeni, kénytelen változékony vií-

gyairól lemondani, s ugy cselekedni, mint a hárem házi

törvénye megkivánja. Szóval, mi kötelességeknek más

férj alá van vetve, azokat a szultán is megtartja, ha li;íz-

uépe számosb ; de a korán neki is törvénye, s az emberi

szív ugy van alkotva, hogy annak természete keveset

12*
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szeretni. Mit használ neki, hogy százakat szerethet, ha

csak egy szive van? Helyzete hasonló azon utazóéhoz, ki

egy gazdag virágkertbe vezettetik, s szabad egy pár vi-

ráo"szálat leszakasztani, de ha választott, a többiek neki

nem virítanak.

A szultán helyzete mint minden tekintetben, e rész-

ben is kivételes. A szó szoros értelmében neki neje nincs^

mert közte s n közt házasság muzulmán szertartás

szerint sem köttetik, neki csak rabni vannak, kik kö-

zül több vagy kevesebb, — de hétnél több soha — Bújuk

Kadin effendi-nek (nagy asszonynak) neveztetik, s tör-

vényes n méltóságával bir. A mostani szultánnak öt

ily neje van. Midn egy rabn Kadinná lesz, nevét el-

veszti, és szám szerint, els, második stb. Kadinnak mon-

datik. Ritkán történik, hogy Kadinná legyen n, kinek

elbb gyermeke nem született. Rendesen els Kadin az»

ki fiat legelbb szült. De mindnyájan egyenl jogokkal

birnak, mindeniknek egyenl és külön háztartása van.

Külön lakosztályaik, fürdik, hivatalaik, agáik és rabnik

vaunak, melyek mint udvari hölgyek, felolvasók, szoba-

leányok és cselédek kizárólag ket szolgálják. Az udvari

fkamarás visz minden költséget, de apró kiadásokra ha-

vonkiut mindenik 3000 pfrtot kap, mit papucspénznek hiv-

nak. A szultáun nevezet tehát ket nem illeti, e czimhez

joga csak a szultán anyjának, (Szultana-Validé) testvé-

reinek és leányainak van, kik a fejedelem jelealétében

divánra egyedül ülhetnek, mig a Kadin-ok helyet csak

a földre rakott párnákon foglalnak. Ezek a külvilágtól

teljesen el vannak zárva, atyafiaikkal levelezniök sem

szabad, st még a szultánnk is csak olyan hölgyek lá-

togatását fogadhatják el, kik velk igen közel vérségi

összeköttetésben állanak. Nem egy nagy-követ neje kérte
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már az engedelmet a fejedelmi Ijáiembe mehetni, de min-

dig siker nélkül. A heréltek is, bár kÜDn szigorúan r-
k(">dnelv, csak parancsra jelennek meg egy Kadin szobá-

jában, ki ükét mindig elfátyolozva fogadja.

A fejedelmi háremben lév nk száma mintegy 400-ra

mehet, melybl körülbell 150 szerecsen, kik a szolgálat

alsóbb nemét végezik. Az egészet ekképen lehet osztá-

lyozni : Elsk a szultán anyja után, a szultán testvérei

és leányai, kik szultánnknok czinieztetnek ; utánok j-
nek a Kadinok, ezek után annyi f-udvarhölgy, a hány

szultánná és Kadin van, a többi összesen négy osztályt

képez, t. i. 1-s a választottak ((íedelílik), 2-ik a fbb
nk (Úszta), 3-ik az ujonczok (Sahzirda), 4-ik a cselé-

dek (Dzsária) osztálya.

Az els s a legszebb osztály csak tizenkét nbl áll.

Ebbe a ]egbájosal)bakat s legmveltebbeket válogatják ki,

s leladiísuk a szultánt legbelsbb körében szolgálniok.

Köziil()k választatnak a f-udvarhölgyek, s némelyikbl,

kinek a szerencse kedvez, Kadin lesz. Természetes tehát,

ha a nk ez osztályba jutni mindenkép vágyakodnak.

Ezeknek külön lakuk, fürdjük és asztahik van, és a

harmadik vagy negyedik osztálybeli nk által szolgál-

tatiuik. Oltözetök pompás, testöket drága ékek födik, s

kr)ztiik és a Kadinok k('>zt fényzésben nincs különbség,

csak rangban van.

A második osztály annyi kis seregre (törökül

:

odá-ra, mi szobát jelent) van felosztva, a hány hajadon

sznltánné és Kadin van, s mindeniket kizárólag és kü-

lönösen egy-egy ily sereg szolgálja, és ép ezért nevét

vagy számát azon nnek viseli, melyet szolgál.

A harnuidik osztály ifjú növendékekbl áll. Ezeket

tánczra, zenére, felolvasásra, himzésre, serbet-készitésre,
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szóval mindenre , mi a házi életben vagy mint mulatsá}^

vagy mint munka szükséges, gondosan nevelik, képezik,

oktatják, s az elsbb két osztály idnkint ezekbl pótol-

tatik. Ez osztályba a szultán gyönge leányokat vétet,

még gyakrabban anyjától, férjhez ment ntestvéreitl s

basáitól ajándékban kapja.

A negyedik osztályt nagy részben szerecsen nk
képezik, kik a gyermekekre ügyelnek, mosnak, varrnak,

fonnak, tznek, a fürdt készítik, szóval ezek a szorosérte-

ben vett szolgálók. Nemcsak mindenik osztálj^t már öltö-

zetérl meg lehet ismerni, st a második osztályban min-

den kis sereg egyenl kelmét hordván, asszonyának vá-

lasztott szinét viseli.

A konyha-épület, hol a nk számára fznek, a há-

remen kivül, de mellette van. A szakácsok, kik az éte-

leket hozzák, ezeket egy, a falba alkalmazott forgó szek-

rénybe teszik, milyent nálunk az apácza-kolostorokban

látni, s a sarkán egyet fordulván a szekrény, a bell álló

rabnk a tálakat átveszik, a nélkül, hogy láttak, vagy

láttattak volna- Minden odá-nak külön tálalnak, s külön

asztalnál hét-nyolcz n eszik egyszerre, az ebéd áll öt-hat

ételbl, s azon kivül többféle czukorsüteménybl, bef-

zöttbl, serbetböl, kávéból, mert Törökországban min-

denki nyalánk, a szakállos férfiak ép ugy, mint a nk s

gyermekek.

A háremet hét magas n-hivatalnok kormányozza,

t. i. a Khet Klioda (f-udvarmestern) , a Khaznadár

úszta (kincstárnokn), a Csamasir úszta (a ruhákra s

a fejérnemüekre ügyel), a Csasmidzsir úszta (az étel-

szolgálatot kezeli) , a K i j a t i b úszta (ftitkárn) , a

Hammamdzsi úszta (a fürdket rendez) , és a Kilárdzsi

úszta (házmestern). Mindeniknek több helyettese és kü-
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]ijn cselédszemélyzete van, melylyel azon munkákat végez-

teti , mik liivatalkörébe tartoznak. A nevezett hét n
rendesen éltes fehér rabn, kik hosszú szolgálat által

hizodalorara érdemeseknek találtattak, s bár a fudvar-

mestern hatósága alatt állanak, de valamennyi, mint

egy-egy magasb udvari méltóság, saját háztartással bir.

Midn a szultán este, az ötödik imádság után, a

hárembe megy, minden szolgák visszavonulnak, csak a

fekete aga marad mellette, ki egy gyertyát visz eltte a

bels folyosón, hol mély csend uralkodik és senkinek sem

szabad magát mutatnia. A f-udvarmestern eleve érte-

sitve szokott lenni, melyik Kadin az, kit a szultán láto-

gatásával megtisztelend. A szultánnak a háremben saját

lakosztálya van, s a kijelölt nt vagy ott fogadja vagy

annak teremébe megy, mely esetben ettl s szolganitöl

az ajtóban a hódolat minden jeleivel fogadtatik. A szul-

tán néha nket is szokott fogadni háremén bell, s ez:

esetben palota-hölgyeitl körülvéve, a Gedeklik-ektl s a

Kadinok és szultánnk legszebb hölgyeitl szolgáltatik.

Néha az egész hárem ünnepi estélyre összegyl, s a tár-

saság énekkel, zenével, tánczczal mulattatik. Ez mindig

nagy öröm a szegény foglyoknak, s azon két keresztyén

hölgy, kiknek eddigelé a szerencse jutott ezt láthatni,

minden képzeletet felülhaladónak mondja e varázslát-

ványt, hol ifjúság és szépség teljessége, öltözetek s drága-

kövek pompája, bútorzat gazdagsága, megvilágitás vakitó

fénye s illattal megtestesült lég elszeditvén az érzékeket,

a néz valóban álmodni vél.

Ha a szultán a háremben tTirdik , a Gedeklik-ek

joga t szolgálni. Bár e ni szolgálat a mi európai fogal-

munk szerint az illedelemmel ellenkezni látszik, minden a

legteljesb illedelem szabályai szerint megy végbe. Mii^
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a szultán a meleg termekben vau, éltesb nk foglalkoz-

nak körülte, csak midn felöltözve tér a nyugterembe,

akkor jelennek meg az ifjú szép nk, kik frissitvel kí-

nálják meg, s zenével, tánczczal s felolvasásokkal mulat-

tatják. Csalódnak, kik azt hiszik, liogy a szultán min-

dent tehet, mi neki tetszik. A hárem-életnek szinte meg-

vannak a maga szabályai, miket a fejedelem is kényte-

len szigorúan megtartani. Ezek részint vallásos, részint

erkölcsi, részint udvari szabályok, s hol ez nem elég,

pótolja a Kadinok szerelemféltése s a f-udvarmestern

ügyessége, kinek ezer módja van a szultán vágyait ill

korlátok közt tartani. Nkkel, kik t szolgálják, ritkán

lehet egyedül, s ha egy alárendelt nvel elfelejtené ma-

gát, az a háremben épen oly botrányt okozna, mintha

keresztyén fejedelem nejének egyik hölgyét, vagy cseléd-

jét tüntetné ki. S ha másképen a botránynak elejét nem
lehet venni, a kegyenczböl Kadint csinálnak, mieltt a

többiek a dologról valamit tudhattak volna. A szultán

háreme egy ügyesen rendezett selyemháló, melyen sok

bájos martalék függ, de oly mesterséges készületü, hogy

rajta csak ahhoz vezet neki út, melyhez a ni kormány

utat csinál. Korunkban az illedelem törvényeit a feje-

delem épen nem léphetné át, de azt a szultánok a múlt-

ban sem tehették boszulatlanul. 1648-ban Ibrahim er-
szakos halálának egyik foka volt a háremtörvények szi-

laj megsértése, s az, hogy ni s rabni közt különb-

séget nem tn.

Valóban, inkább szomorú , mint kellemes látvány

Sztambulban ama számtalan, névtelen, ismeretlen és el-

fátyolozott*) n, mely titokteljes alakok gyanánt lé-

*) ^SJ látszik, keleten az elfátyolozás szokás volt, mióta a

világ áll. A bibliában Abimelik visszaadván Ábrahámnak nejét.
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zengve jön és megy, mint járnak dominók álarczos bál-

ban, hol az álarczot soha sem tehetik le. Miért igy el-

födni a teremtés legbájosb szépségeit V Ki nem boszan-

kodik a felhkre, melyek a napot, holdat s a csillago-

kat eltakarják ? Ha az élet egy kert, és mint ez, hol

kies, hol puszta, annak legszebb ékességei, annak virágai

a nk, s nem kell-e rültnek tartanunk a háznépet, mely

elfödvén a virágos ágyakat, magát a legfbb élvezettl

fosztaná meg *? A férfiak ép oly sokat vesztenek, nem

látván a teremtés szebbik felét, mint boldogtalanok a nk,
kellemeiket rejteniök kellvén. Elhiszem, k kevésbbé bol-

dogtalanok, mint mi európaiak véljük ; a szokás egy má-

sodik természet, s minden állapotot trhetnek talál az

ember, ha arra kezdettl óta neveltetik. Fogalmuk sincs

más sorsról, mint a mi rajok várakozik. Hat éves ko-

rukban mátkák, tizenkét éves korukban nk, s ha nem

lnek is szabadok egészen, de igen az uj kis körben, hova

léptek.

A török n létele egészen bels és házi. Csak

messzirl látja a világot ; átmehet rajta, de nem vegyülhet

el benne, neki a mindenség családja.

Nem a korán az, mi a törökök mveldésének ut-

mondá : »Részedre, Sára, íme ezer darab ezüst pénzt adok út

annak, kit testvérednek fogsz nevezni. Kell, liogy legyen mibl

vennie számodra egy illend fátyolt. Ne feledd eL hogy ha orczá-

dat el nem fátyolozod , megszólásnak teszed ki magadat. « Homér-

uál is Pénelopé ábrázata el van födve. Pauzániász szerint a görög

nk arczukat egészen eltakarák , csak sz emciket lehetett látni.

Rómában is hosonló szokás uralkodott , s Szulpiciusz Gallusz azért

vált el nejétl, mivel e szokást megtörte.

Másrészrl, Mózes Genezisének XXXV'IIl. R. 15. versében

Támárrul az mondatik : »Látván pedig azt Jiida, állitá azt tisztá-

talan személynek lenni, mivel hogy befedezte orezáját «
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jában áll , hanem a soknejség és a nk elzáratása a

társaságtól.

Lehet, egyénileg a török no, ki már rendel-

tetéséhez mért nevelést kapott, keveset szenved ez álla-

potában, de a kérdés ennél magasb szempontból tekin-

tend : ez a humanitás kérdése. Hol a soknejség és az

elzáratás elve uralkodik, ott a n le van taszítva a férfi

oldala melll, azon magas polczról, hova azt a teremt

helyezé, ott a piaezon egy áru, a háremben kevesb

mint egy kéjhölgy, a házasság egy alku két ismei étlen

közt, s egy egyoldalú szerzdés, mely csak a n sze-

mélyét kötelezi, ott a férfi egy több fej és több szivü

szörny, ki egy házban több családnak feje, a n egy tu-

lajdon a birtokos ur kezében, mindenesetre helylyel a

társági rendben nem bir. Asszonynál, ki férje szerel-

mét többekkel békén megosztja, hiányzik erkölcsi be-

csének érzete ; mint annál, ki örökké egy szk körben

teng, elszigetelve a társaságtól, lehetetlen, hogy az értel-

miség kifejlhessék, az ilyen él ösztönileg, érzékileg, nap-

ról napra, mint a növény, a lég, a világosság. A sokne-

jség és elzáratás megsemmisíti a nt, mint erkölcsi s

értelmi lényt, megsemmisíti annak jótékony befolyását a

társaságra, szóval, e rendszerben az emberi nem fele

része értelmileg nem létez. Pedig az emberiség teljes

civilisatiója a két nem összemunkálása nélkül ép oly le-

hetetlen, mint lehetetlen, hogy gyümölcsöt teremjen a

fa, melynek csak himvirágjai vannak. Nk és férfiak

oly különböz erkölcsi és szellemi tulajdonokkal birnak,

melyek a mveldés s haladás ösvényén egymásnak

szükséges kiegészíti ; az emberiség s a polgári társaság

ép ugy nem fejldhetik ki természethüen ott, hol a n
mint tényez hiányzik, mint nem fogna kifejldhetni ott, hol
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a szabad férfi hiányzanék ; a két nem külön véve csak íel,

együtt véve egy egész. Minden termékenység, mind az anya-

gi, mind az erkölcsi világban, az egyesülésbl származik, s

mint a növényvilágban van n és him, ugy az erkölcsi-

ben van gondolat, képesség, er, mi fleg a nké, és

van, mi fleg a férfiaké. Isten az asszonynak adá a szép-

séget, mely szüli a szerelmet, ez az királyi pálczája^

ez az hatalma. Nyájas, kecses, gyöngéd, fogékony

mindenre, mi nemes és fönséges ; kényszeriti a férfit

szelídségre, hogy neki tessék, humanitásra, hogy t meg-

érdemelje, haladásra, mveltségre, hogy szerelmét meg-

tartsa. A világ története az asszony értékének igazolása ;

az, ki által azzá levénk, a mi vagyunk. Hol a nt>

nem szabad, álladalom ott is lehet, de társaság s társa-

ságos élet nem ; amaz fenáll a törvények által, miket a

férfiak hoznak, de ez csak az erkölcsök által létez, mik

a nk müvei,

A török mindaddig nem fog európailag mveldni,

niig nála a soknejség mint polgári intézvény fenálland,

S ezt fölforgatni annál könnyebb, mert, a mint láttuk,

ez oly szabadság, melylyel száz közül egy neméi, s nem-

csak nem volt soha elv, de csaknem megsznt lenni tény

is. De ha erkölcsi elvont szempontból nem volna is fontos,

társaságiból még fontosabb az elzáratás szokása. Ez me-

rben szokáson alapulván, nem törvény, hanem szokás

által fog megdöntethetni. Es e reformnak a birodalom-

beli keresztyénektl kell kiindulni, az eddigivel ellenkez

utat követvén, t. i. eddigelé nk irányában némileg k
is a török szokásokat követték ; éljenek csak nik Sztam-

bulban oly szabadon, mint keresztyénekhez illik, s e

példa ellenállhatlan ert fog kölcsönözíii a török nk
felszabadulási mozgalmának, melynek jelei ujabb idbon
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sürün mutatkoznak. Lehetetlen, hogy Európában két jog

s kétféle erkölcs legyen ; hol a kétnejüség mint bün la-

kol, a soknejség mint intézmény fen nem állhat, — hol a

iiölc a társas életnek szebb és jobb felét képezik, nem
lehet trni, hogy annak egy része bölcsjétl a sírig

elzárva hervadjon. Ez elásott kincsrl az emberiség

számolni tartozik Istenének.

Nem annyira a soknejüségnek, mint a nk elzára-

tásának többféle szomorú következményei vannak a tár-

sas életre, mik a török fajnak mind erkölcsiségére , mind

physikai létére ártalmasán folynak be. Ha e rendszer a

török bordélyházakat lehetlenné teszi, a minthogy Sztam-

bulban ez alacsony keresetre magukat csak keresztyén

nk adják, másrészrl az igy elkülönzött török ntlenek

erszakos dühének épen a keresztyén hölgyek szoktak

lenni áldozatai. Egyszersmind a két nem e szigorú

elszigetelése titkos bnöknek anyja, mikrl nekünk nyu-

gaton fogalmunk sincs. Azon természetellenes viszony-

nak, melyben a két nem egymáshoz minden tekintetben

áll, kell némileg tulajdonitani a török fajnak mind testi

elfajulását, mind számának növeked fogyását , hozzá

adván, hogy eddigelé a hadsereg pusztán muzulmánok-

ból állván, a háborúk csak a török fajt fogyaszták. E
rendszerrel van szükséges kapcsolatban a heréltek") osz-

tálya is, kik a háremek biztos rei, s e barbár szokást

korán sem akarjuk menteni, midn megemlítjük, hogy

*) Mahiuud szultán eltiltá fehérek alkalmazását, st a

feketékét is a szultáni háremen kivül. Bár ez utóbbi rendelet

pontosan nem tartatik meg, számuk ujabb idben nagyon megke-

veselett; roudesen Nubiából s Abyszsziniából hozatnak, s egy

iijoucznak ára 10—15,000 piaszter (— 500—800 frt) Összes számuk

lehet 300.
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a keresztyénség raetropolisábar, Komában, e nemtelen

emberekkel szinte találkozunk. St az alkalmazásban

iiiuid a loííica, mind az erkölcsi illedelem a törökök ré-

szén van ; ük e szörnyet a szerelmi ház reivé teszik,

ebben van mind következetesség, mind czél ; de llíjmában

azt vélik, hogy ily lények énekeinek hangja a templom-

ban Istennek kedves lehet, — mi lehetetlen.

A nk ez állapotának egyik keser gyümölcse a

rabszolgaság. A törökök igy okoskodnak: »vallásos

törvényeink s szokásaink tiltják a nt fátyolozatlanul

látni háremen bell is, ha az nem oly közel rokon, hogy

hitvestársul el nem vehetnk. Ha tehát rabnink nem
volnának, feleségeink szobáiban meg sem jelenhetnénk,

vagy le kellene mondanunk arról, hogy cselédek által

szolgáltassunk. E szerint két mód közt marad a választás,

vagy keresztyént fogadni cselédül, mi ellen sok te-

kintet harczol, vagy muzulmán rabnt tartani. A ment-

ség török szempontból áll, de az ügy, minek védelmére

a mentség felhozatik, nem áll, mivel az, az asszonyok em-

beri jogának tagadása.

A rabszolga-bazár (jezir bazári), mely közel volt

az At-majdani piaczhoz , 1847 óta be van csukva,

de Szkutariban és Sztambulban több rabszolga keres-

ked van jelenleg is ; a Top-hanai kizárólag cserkesz

nkkel kereskedik, tehát a különbség az, hogy az adiís-

vevés nem nyilvános. 1854-ben egy firmán a rabszolga-

kereskedést a Fekete tenger partjain megtiltá ugyan, de

nem szünteté meg, s következése csupán annyi, hogy a

rabszolgák ritkábbak, e szerint iiruk is magasb, egy

ujoncz rabszolgáé 200—250, egy kitanulté 300—500,
fehér rableányé, ha ifjú, ép és szép 1200— 1500, de

ritka szépségért 5—6000 ezüst forint is fizettetik. Aiii-
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bár tehát az 1854-ki firmánnak bevezet szavai fennen

hanofzanak, t. i. »Az ember a legaemesb teremtmény,

mely Isten kezébl kikerült, adván neki ama legnagyobb

szerencsét, szabadnak születni* , e szép elv, mint any-

nyi sok más, maradt puszta szó, s annak daczára a Sztam-

bulba évenkint behozott rabszolgák száma 2500—3000-re

mehet, kik közül 500 cserkesz leány.

Törökországban a rabszolgák sorába tartozik : min-

den, akár muzulmán, akár nem muzulmán hadi fogoly,

ez azonban most az európai hadi foglyokra nem ál).

Továbbá, minden szerecsen, bármi módon hurczoltatott

el hónából ; a törvény ugyan kivételt tesz a muzulmánra

nézve, de mely a gyakorlatban nem tartatik meg. Ezek-

hez adandók a rabszolgák gyermekei s a rabnkéi, ha

ezek szabad apa által el nem ismertettek. Végre mind-

azon idegen országbeli fiu- és leánygyermekek, kik szüleik

által rabszolgákul; szabad alku utján, eladatnak ; ez osz-

tályba sorozandók a kellemeikrl hires georgiai és cserkesz

leányok, kik önkényt, aggodalom nélkül, st némi vágy-

gyal lépnek a hazai partok rul ama hajóra, mely ket

azon tündér országba viszi, hol annyi hozzá hasonló pór-

leány lett szultánné, — azon nagyobb számra , mely

nyomorban s becstelenségben veszett el, ilyenkor nem

emlékeznek.

A rabszolgaságnak, törvény és szokás szerint, kü-

lönböz fokozatai vannak.

Els a teljes és föltétlen rabszolga (Kul), kivel bir-

tokosa minden tekintetben szabadon rendelkezhetik.

Második a M u d a b á r, kinek fölszabaditása bizo-

nyos eseménytl fóltételeztetik, például : ha a birtokos

Mekkából szerencsésen visszajön, ha Ezma leánya férj-

hez megy, stb. Ez mindig Írásba foglaltatik, s a felek
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kölcsönös megegyezése által sem bontatliatik fel. Ha
idközben a szolga eladatott volna is, mi lehet, ez nem

áll ellen, bogy a kitzött pillanatban szabad ne legyen.

Harmadik a M e z u n, ki szabadságot kap bármi

mesterséget saját javára kezdeni. Az ilyen vehet, elad-

hat, szerzdést csinálhat, rabszolgát tarthat, saját tettei-

ért felels, és nem ura, csak vagyonáról nem intézked-

hetik, a végrendeletet kivéve, urának beleegyezése nél-

kül. Ilyen rabszolga, a birtokos tudta nélkül, lakát nem
változtathatja, st ha fölszabadulása eltt éri halál, gyer-

melvci rabszolgák lesznek. A vállalatához szükséges pénzt

igen gyakran épen urától kapja, s ha azt visszafizette,

rendesen szabadságát is megnyeri.

Negyedik a Mukiatib, ki szabad leend, mihelyt

bizonyos föltételnek, határozott vagy határozatlan id
alatt, eleget tesz, például, ha bizonyos összeget fizet, ha

bizonyos munkát végrehajt, stb., de a föltétel sem tör-

vény-, sem erkölcsellenes nem lehet, A kijelelt id alatt

az ilyen rabszolgával a birtokos semmiképen nem rendel-

kezhetik, ellenben tettleg személyes szabadsággal bir,

s nemcsak dolgozhatik, kereskedlietik saját hasznára,

hanem utazhatik is. A rabszolgaságból kiemelkedni , ez

a legdíszesebb ut, midn valaki szabadságát saját szor-

galmának, takarékosságának, iparának és becsületességé-

nek köszönheti.

Ötödik osztályba tartoznak azon rabnk, kiknek

gyermekeiket a birtokosok elismerték, s kik Um-ul-veli-

deknek (a gyermek anyja) neveztetnek. Következmé-

nye ez elismerésnek, az esetek különl)sége szerint, kétféle,

t. i. az ilyen rabn vagy azonnal s jogilag szabad lesz,

vagy ha nem, sem eladni, sem elküldeni nem szabad, s

általa neki, habár késbbre, család t;igi állás okvetlenül
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biztosíttatik. Az anyaság az, mi a nknek itt a legfbb

jogot adja, s nincs rá példa, hogy a török e szent jog

elismerése alól magát kivonni igyekeznék.

A mód, miként rabszolga szabaddá tétetik, igen

egyszer és szabatos. Néhány szóbul áll, akár irva, akár

két tanú jelenlétében mondva legyen, például : »Ibrahi-

mot ezennel szabadnak nyilvánitom«, vagy: »Te, Ali,

az én gyermekem vagy.« Ilyen fölszabadító nyilatkoz-

vány ellen nincs semmi kifogásnak helye, s az érvényes

még akkor is, ha azt a birtokos ittas állapotában

tette volna.

Minden rabn, kit ura nül vesz, azonnal s jog

szerint szabad. Gyakran történik, hogy a birtokos a

rabnnek férjet keres, adományt ád vele, s ez által azt

tettleg szabaddá teszi. A szultán és szultánnk háremei-

nek rabni rendesen udvari hivatalnokokhoz s basákhoz

adatnak férjhez, mindig gazdag hozománynyal, mi néha

egy óhajtott, néha egy rettegett kegy ; mindeneserre ez

hasonlít azon házasságokhoz, mik a franczia régi királyok

udvarainál udvari hölgyek és udvari ifjak közt félig kény-

szerítve köttettek.

Férfiak hét-kílencz éven tul tovább ritkán marad-

nak rabszolgák. Másképen, mint igy cselekedni, ellenke-

zik a vallásos érzéssel s a megszentelt szokásokkal. Kik

ezt akképen játszák ki, hogy a mondott id lefolyása

eltt adják el rabjaikat, s árán ujat vesznek, igaz hítü

polgártársaiktól mint uzsorások és lelkiismeretlenek tekin-

tetnek. Kílencz év elteltével a rabszolgák rendesen sza-

badoknak nyilváníttatnak, s ha jó víseletüek, vagy mint

cselédek ajánltatnak, vagy ha a birtokosnak mestersége

van, s a rab hozzá ért, mint legény alkalraaztatik nála

vagy másoknál. Némelyik a hadseregbe lép, hol rajok
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néha fényes pálya vár, s jelenleg is töbl) három lófarku
basa van, ki egykor rabszolga volt.

A törvény betüértelme szerint a török rabszolgára
is áll ama római törvényes elv : servi, in potestate domini,
sünt ut peeora, jumenta et caeterae res. A birtokos
a rabnak mind személye, mind vagyona felett föltétle-

nül rendelkezik. Ez sem nem birhat, sem nem örökölhet.
Ura eladhatja, elajándékozhatja, dologra kibérelheti, szó-
val tehet vele, mit akar, csak vallás s törvény által til-

tott ne legyen az, mire fordítja. Mit szerez, minden az
uráé, mint kárpótlás azon gondért s kiadásért, mit ez

reáfordita. Rabszolgáját az ur megfenyítheti, de bizo-

nyos határokat tul nem léphet, s tiltva van szemeit s

egyéb tagjait megsérteni. Ez esetben a rabnak joga van
a hatósághoz folyamodni, mely, habár el nem veheti,

de birsággal kárpótolja a szenvedt, st rendelheti, hogy
eladassék, s így talán jobb urat kapjon. Urát nemcsak
bevádolhatja, de a törvényszék eltt mint tanú bizony-

ságot tehet ellene. Másrészrl az ur, rabszolgájának min-
den tetteiért felels, mi alól magát azon esetben, ha a
büntetés pénzbeli, csak ugy vonhatja ki, ha rabszolgá-

járól lemond, s azt a bíróságnak, illetleg az ellenfelnek

átengedi. A török törvénykönyvben, mely a rabszolgák

mindenféle viszonyait rendszeresen határozza meg, néhol
bámulatos következetesség mutatkozik, néhol kiáltó el-

lenmondás
; amannak bizonysága, hogy bizonyos esetek-

ben Sl rabszolga felével sujtatik a szabad emberre mért
büntetésnek, mert hiszen a polgári jogokkal sem bír tel-

jesen, ellenben vannak más esetek, midn ugyanazon
bntettért, ha rabszolga követi el, kétszeresen, ha sza-

bad polgár, egyszeresen lakol, mit nehéz volna indo-

kolni. Szökött rabszolgát mindenki köteles visszaadni ; ki
Szemerei V. -jq
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ezt eltitkolja, ha szabad, a rab árában niarasztatik el,

ha rabszolga, ö maga eladathatik s árából fizettetik ki a

birság.

A rabnk, mind a feketék, mind a fehérek, ép oly

gazdag öltözetben járnak, mint úrnik, ezenkivül nem

sajnáltatik semmi fáradság ket tanitani, mvelni, ki-

képezni nemcsak dolgokban, mik a háznál szükségesek,

de olyanokban is, mik az élet kellemeihez tartoznak,

mint zene, felolvasás, tán ez, himzés s a keleti tetszelgés

mindenféle nemei. Ugy hogy azt lehet mondani, a rab-

nk gyakran teljesb kiképeztetéssel birnak a szabad nk-
nél. Innen van, hogy a szülék, midn fiaiknak nt ke-

resnek, saját fehér rabniket a szabad születés leányok-

nak elébe teszik, igy okoskodván : lehet, hogy egy sza-

bad leány több vagyont hoz a házhoz, s vele fényes

összeköttetésre teszünk szert, de ismerhetjük-e jellemét,

s rokonai nem fognak-e visszavonást hozni házunkba V

Ellenben a rableányt évek óta ismerjük, mi magunk

neveltük fel, minket szüleiként tekint, szokásainkat is-

meri, életmódunk az övé is, a különbség annyiból fog

állni, hogy fogadott gyermekünkbl menyünk s fiunk-

nak neje lesz, ki eddig fél-testvére volt. Sok gondos anya

8— 10 éves leánykát vesz, s ebbl nevel fiának hitves

társat. Mindez azonban nem áll ellen, hogy a szabad

leányokból lett nk az ilyeneket némi lenézéssel ne te-

kintsék.

Rabszolgák fizetést nem kapnak, de jól, st Mikesen

öltöztetik ket ; élelmök is ugyanaz, mi az uré, midn
ezek evésöket végezik, k azon ételekbl laknak jól. Be-

tegség esetében gondosan ápoltatnak, mint a család tag-

jai, miben a humanitásnak épen annyi része van, mint

az érdeknek, mert a rabszolga tkét képvisel. Ha dijt
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nem, anuál tübh ajándékot kapnak, pénzt, köntösöket,

drága ékeket, s nemcsak az úrtól házi ünnepek, szüle-

tés, házasság, körühnetélés. a li e i r a m .stb. alkalmával,

hanem a vendégektl is, kik látogatóba jönnek; világ-

szerte tudva van, hogy Törökország az ajándékok

(= baksis) hona, ott minden ember ezért nyújtja tenye-

rét, nem sok, mit adni kell, de adni kell ])erczenkint,

folyvást, örökké.

Szóval, itt a rabszolga a családnak egy tagjául te-

kintetik. Mint ura maga, hajlik a heverésre, ot sem dol-

goztatják ersen. E részben sorsa a szabad cselédénél

jol)b, innen van, hogy sok nem él a megnyert szabad-

sággal, hanem marad a házban, hol élni megszokott, s

hol ö tettleg oly szabad mint az ur maga. Hiszen is

a háznép tagja, a gazda tiának, a gyermekek apjoknak

nevezik. Ha még gyerköcze, iskolába küldik, ha itju,

hasznos dolgokra tanittatják, néhány év múlva szabad-

nak jelentik ki, s ha nsülni vagy férjhez menni akar.

még pénzt is kaj).

S.zabaddá lévén, nyitva eltte a pálya minden mél-

tóságokra, Kutsuk Huszszain H. Mahniud sógora s ten-

gerügyminiszter hajdan, Kosrevv, az egykori hires nagy-

vezér, Kiza a szultán mostani fudvarmestere, Khalil és

Méhemet Ali miniszterek és a szultán él sógorai mind

ral)szolgák voltak. A rabnkre, kiknek a szerencse ked-

vez, még fényesb jöv vár, s mirl nem ef^j álmodott,

t. i. hogy szultán neje ln, az sokra nézve be is telje-

sedett. Kevés szultánnak volt neje fejedelmi házból való,

avagy szabad n, mint I. Ozmáné, Orkáné, 1. Amuraté,

I. Bajazidé, 1. Muhammedé, U. Amuraté, l\. Muhammedé,

II. Ozmáné, I. Ibrahimé ; e szerint világos, hogy a leg-

több szultánok rabnk magzatai.

13*
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Törökországban tehát még vannak rabszolgák. De
meg ne téveszszen a szó, a dolog nem mindig oly bor-

zasztó, mint a név. Elsorolván a törvényeket s a szoká-

sokat, mik a rabszolgaságra vonatkoznak, látni ezekbl,,

hogy a rabszolgák állapota itt sokkal jobb, mint azon

keresztyén országokban és telepekben, hol az elv kárho-

zatos volta a birtokosok kegyetlen bánásmódja által még-

öregbittetik. Törökországban a kormányalak és a család-

élet még a patriarchális élet jellemét hordja magán ; ott,

hol a jog hiányzik, azt a humanitás szelid érzelme pó-

tolja ki, s a törvénynek szigorát a szokás és hagyomány,,

mely itt számos esetben a törvénynél ersb, lényegesen

enyhiti. A törökök többsége igy okoskodik : igaz, mi

rabszolgáinknak teljes hatalmú birtokosai vagyunk, de

k is emberek, mi is azok vagyunk, s van szivünk és^

lelkiismeretünk. Ha hatalmunkkal visszaélünk, meghábo-

ritnók a házi egyetértést, gyermekeinknek rósz példát

adnánk, s nemcsak szomszédaink szólnának meg, de saját

rabszolgáink is. Ha k rabszolgák, mi pedig uraik va-

gyunk, ez igy van, mivel Isten akarta igy, de az ellen-

kez is történhetett volna, s ezen esetben mi mód az,,

mikép kívántuk volna, hogy k velünk bánjanak ? Ná-

lok a minden szivbe beleoltott emberiség szózata a jogé-

nál ersebb, s mint megvásárolja a török a fogoly ma-

darakat, hogy szabadon ereszsze, ugy megveszi a beteg

s öreg rabszolgákat is, hogy ket táplálván. Istennek

ez által tessék.

Szóval, a török törvényhozás, és kivált a török szo-

kás a rabszolga kkali bánásmódra nézve sokkal emberiebb,

mint egykor a római, és százszor keresztyénebb, mint

hajdan a byzantini keresztyéneké volt, s hozzá távolról

sem hasonlithatui az amerikai rabszolgaságot, hol a rab-
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szolga megsznt ember lenni, s azt mint egy vas gépet

munkára addig szoritják, mig össze nem törik. Amerikában

a szkláv szolga és r a b egyszersmind, Törökországban csak

cseléd ; ott az mind anyagilag, mind szellemileg szenved,

itt mindennel bir a szabadságon kivül ; ott az soha nem
lehet szabaddá, itt többnyire az lesz ; ott a szkláv em-

bernek sem tekintetik, itt mindig megrzi emberi mél-

tóságát, s ha a n anya lesz, urának feleségévé válik ; ha

a férfi értelmes, a legmagasb hivatalokra emelkedhetik, s

az, hogy rabszolga volt, rajta nem hagy mocskot. Isten

mentsen, hogy a rabszolgaságot Törökországban menteni

akarnók, bn az az emberiség ellen, s borzasztó csak

reá gondolni is, hogy az ember, az élet, a test, a lélek,

a szabadság árultatik, mint piaczon a marha ; de ezt

menti némileg a birodalom helyzete, mely ásiai és afri-

kai is levén, népekkel határos, melyeknél a rabszolgaság

emlékezetet haladó idk óta létezvén, az még most is

divatozik ; s ha megfontoljuk , hogy az európai török

birtokban a rabszolgák száma alig megy 00— 90,000-re,

mit mondjunk a keresztyén muszka birodalomra,

liol n e g y V e n-ö t v e n millió paraszt él, kik a röggel, a

mezk termékeivel, az erdk fáival együtt adatnak el ?

mit mondjunk a k a t h o 1 i k u s Spanyolországra, mely-

nek telepeiben a rabszolga-kereskedés hallatlan kegyet-

lenséggel zetik? és mit a szabad Eszakamerikára,

honnét majd négy millió rabszolga méltán irigyelve

nézi a török rabszolgák liasonlithatlanul boldoiiabl)

.sorsát V

Nem illik tehát ajkunkba a szó, a törököket föltét-

lenül kárhoztatni. A keresztyén czivilisátiónak is meg-

vannak a maga foltjai. A különbség köztünk csak az,

Logy a korán megengedi a rabszolgaság elvét, de azt a
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török nép mérséklettel s emberileg alkalmazza, míglen

mi embertelenül szegjük meg bibliánk azon fölséges el-

vét, hogy : minden emberek testvérek és felebarátok.

XIII.

Török kocsik, sajkák. Vízi kirándulásaim a tengeren Sztambul körül. Egy arab köl-

emény énekelve. A peraí, ejubi, szkutari temetk. Síriratok. Mírza látása. Turbék

vagy szultánok mauzoleumjai.

Sztambult minden részeiben megismerni fáradságos

feladat, részint mivel a város terjedelme roppant, részint

mivel az utczák meredekek, részint mivel a hség nagy

s tikkasztó. Ki hosszabb kirándulásokat akar tenni, vagy

lovat, vagy kocsit, vagy sajkát (= kaik) használ.

A kocsi kétféle. Egyiknek neve törökül is kocsi,

mely nem egyéb, mint egy alól és hátul gömbölyded

szekér, melynek teteje is köralaku, ugy hogy az egész

egy dióhoz hasonlit. Két oldalán tojásdad nyilas van,

melyen át egy tarka létra segedelmével belsejébe hág-

nak. Ell hasonló, de kisebb nyilas van a kilátás végett

;

mind a hármon szines függönyök vannak, s a nyilasok

.szélei aranyos faragványokkal fölékesitvék. A kocsi

feneke puha párnákkal s drága sznyegekkel van ki-

bélelve , hol nyújtózva kell ülni , mivel hátul nincs

tára, ellenben mind a négy oldalon tojásdad tükrök ra-

gyognak.

Az arab a-nak oldalai egyenesek, bele létrán há-

tulról másznak fel, s a párnák, mikre ülnek, két oldalt

hosszában nyúlnak el. A négy szögleten négy nád- vagy

más vékony fapálcza egy veres baldachint tart, mi a n-
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liet a nap sugarai ellen védi. A kocsiban négy, az ara-

bában tiz személy fér el, s ezt fleg nk használják.

Nem függvén ruganyokon, s a kövezet rósz lévén, eléggé

rázósak, többnyire egy villa-rúdba fogott ló, vagy két

ökör avagy bivaly húzza, s a hátra kanyaruló járom

bogairól czifrábbnál czifrább veres bojtok lógnak le. A
barom homlokán s orrán végig, a bbáj ellen egy taliz-

mán van, közepén egy tükördarabhal, s beszegve pillan-

gós posztó-szeletekkel. E kocsik emlékeztetnek azon nehéz

s ódon kocsikra, melyek nálunk az udvaroknál ezeltt

két századdal divatoztak. A barmot nem ostorral , de

hegyes rúddal egy veres sapkás s b bugyogóju török

igazgatja, ki néha a szelid állatok ártatlan szarvait hón

alatt tartva ballag lépve, st mászva, mint a csiga, —
mert a török semmiben nem siet, sem dolgában, sem

mulatságában.

De ha a kocsi menetele lassú, mint a csúszó féregé^

a sajka gyorsan, sebesen halad, mint légben a fecske,

mint vizbeu a hal. Már alakja e két állatra emlékeztet

;

a sugár evez-lapát fecskefarkban végzdik, s a sajka

oly siklós, gömböly, érzékeny, mint a viczkándozó hal.

Szebb, tisztább sajkát a kaiknál képzelhetni sem lehet

;

ékesebb a velenczei gondol-nál, s a deli haj tó-legények

mellett a velenczei barcarol-ok idomtalan pimaszok.

A török kaik mintegy 15— 20 lábnyi hosszú, ;>

lábnyi széles sajka, alakja mint egy korcsolyáé, mindkét

vége hegyes, ugy hogy vele mind elre, mind hátra

haladhatni. Oldala két hosszú deszkából áll, mely kívül-

rl festett vagy mázolt, bellrül lomb, virág, gyümölc:^

és másféle faragványokkal ékes; lyukacsosán faragott két

három ivezet választja el bell s köti össze oldalait a hullá-

mok nyomása ellen. Orrából egy vasrúd hegyesen nyúlik ki-
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Az utas a sajka fenekére teritett párnára ül, vagy,

ha tetszik, a sajka hátuljában lév emelvényre, ez azt

okozza, hogy a sajka eleje kissé fölágaskodik, mi a ha-

ladást igen könnyiti, st meg szokták a sajka külsejét

zsirozni, hogy oldalához a viz annál kevésbbé ragadjon.

A sajka keskeny, hosszú, gömböly és könny lévén,

benne nem szabad mozdulni sem, mert az oly érzékeny,

mint a legfinomabb mérleg, s az egyensúly minden leg-

kisebb megrontása feldlést vonhat maga után. A törökök

ezt már megszokták, s benne oly mereven ülnek, mint

egy faragott bálványkép , de az európai embernek e

mozdulatlansághoz szokni kell. E föltétel nélkül az uta-

zásnak e neme veszélyes, de különben biztos, és, a mi
f, páratlanul gyors, túlhaladja a parton haladó legjobb

ló sebes ügetését.

Idegennek már az sem könny feladat, ugy lépni

be e könny héjba, hogy félre vagy föl ne forduljon.

De rendesen ott szokott állni egy hoszu, fehér szakállos

vén török, s egy horgas rúddal szivesen megtartja a

sajkát, s ha két pará-t (egy negyed krajczár) vetsz neki

segedelméért, igen megelégszik vele.

Két lapátos sajkában négy személy elfér. Ámbár a

nap heve forró, sátort nem szoktak vonni, nemcsak azért,

mivel ez a haladást késleltetné, hanem mivel török ille-

delem szerint, sátor csak a szultán kaikját illeti; de

pava-fark legyezvel vagy napernyvel védheti magát az

utas, csak ne feledje azt lebocsátani, midn valamely

császári lak mellett halad el.

Mindenik sajkán van egy számozott rézlap, melyre
ra van vésve a hely, hol állomásoznia szabad, mint :

lophana, Galata, Zöld-kioszk, Jenidzsámi s Becsik-tass stb.

E részben a kormány nagy rendet tart, — mint sok
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másban is, mert itt minden mesterség, még a vizhordók

is szervezett czéhet képeznek, — a különbség a török s

némely európai kormányok közt csak az, hogy a rend-

rl s az egyéni szabadságról más fogalmuk van, s k
amabból egyet-mást nélkülöznek, csak ennek gyakorlásá-

ban ne háborgattassanak.

A sajkások , kik többnyire törökök, görögök és

arnótok, mind szép, deli s herculesi erej férfiak. A lég,

a nap brüket megbarnitván, ez nekik bizonyos broncz-

szint ád, ugy hogy mindenik egy-egy szép bronczszobor-

lioz hasonlit. Köntösük vakitó fehérség b gatya és

bodorselyem ümög lobogó ujjakkal ; süvegjök veres fez,

melyrl egy hosszú fekete vagy kék selyembojt hosszan

lóg le ; hajók rövidre van nyirva, vagy egészen leborot-

válva ; derékjokat sárga és veres csíkos széles öv szorítja

össze. Szakált nem viselnek, de bajuszt mindenik hord,

lábfejök és lábszáruk meztelen, s nyilt ümegjökbl mel-

lök mint egy rézpaizs domborodik ki. Midn eveznek,

athleti karjaikon az inak feldagadoznak, mint egy kötél.

A naponkinti többszöri mosakodás minden szennytl tisz-

tán tartja szép testöket, mit egészségessé tesz a folytonos

munka, gyakorlat, a szabad leveg, s azon nélkülözéssel

határos mértékletesség, mi az északi népeknél ismeret-

len, mert k alig esznek egyebet, mint kenyeret, ubor-

kát, kukoriczát, gyümölcsöt, s vizén és kávén kivül semmi

mást nem isznak.

A sajkák számát Sztambulbau s legközelebbi kör-

nyékén a Boszphor partján Bujukdérig 19,00Ü-re, a saj-

kásokét 24,000-re teszik. A legkisebb sajka két lapáttal

haj tátik, s minden sajkás juhbrön ülve egyszerre két

kézzel és két evezvel dolgozik. A sajkázás dija a lapá-

tok számától függ, melyeket mindig párosával száiuita-
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nak. Négy lapátosnál nagyobb sajkát magános ritkán fo-

gad, hatot csak az, ki némi rangot foglal el, mert e rész-

ben a régi rangtörvényt, a mint azt a kormány egykor

megszabta, most sem szabad áthágni. Tábornok s vele

egyrangu polgári hivatalnok hat, altábornagy s teljha-

talmu követ nyolcz, a nagy-mufti s a nagyvezér s rend-

kivüli követ tiz lapáttal evezhet. Csak a szultán kaikját

hajtja 24 ember.

Nincs Törökországban a népnek oly alacsony osz-

tálya, melybl valaki a legmagasb polczra nem emelkedett

volna. Mint rabszolgákbul lön basa, ugy a sajkások so-

rábul is került ki több nevezetes ember, például hajdan

Urus és annak hiresb testvére, a nagy Kairuddin (Bar-

baroszsza) admirál, és ujabb idben Achmed Fezi, ten-

gerügyminiszter, ki II. Mahmud jótevjének határtalan

bizalmával visszaélvén, 1839-ben az összes hajóhaddal

Mehemed Alihoz gyalázatosan átszökött.

Bár a gzösök száma itt is naprul napra szaporo-

dik, a sajkák száma sem fogy, a város fekvése olyan lé-

vén, hogy a vizi utazást nélkülözni lehetetlen. Ki Topha-

nábul Szeraj-Burnuba, Besik-Tassbul Szkutariba, Pszam-

mathiábul Kadi-Kbe, Kaszim-basából a Phanarhoz akar

menni, sajkát használni kénytelen, mint az is, ki az

Aranyszarv-öböl egyik partján, s a hidtól távolra lévén,

egyik városrészbl a másikba szándékozik. Ez öböl, a

Boszphor s a Marmara-tenger hullámozván a város kü-

lönböz részei közt, ki fáradni s kerülni nem akar, kény-

telen magát sajkával átszállittatni.

En részemrl a könny sajkát választám akkor is,

ha gzöst használhattam volna. Könny lévén az, mint

egy dióhéj, sebesen röpül a habok fölületén, mint sirály,

mely sírva érinti szárnyaival a tükör tisztaságú tenger
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vizét. Mint egy lágyan reng bölcsben fekvém benne, s

mig tekintetem a páratlan szépség panoráma kellemeiii

legelt, Sztambul ezer meg ezer kiipjain s minaretjein,

a Boszphort zuhogó hullámain, Szkutari tarka házainak

festi csoportozatán, Olymp havas csúcsain Asiában, a

herczeg-szigeteken a Marmara-tengerben, mely a hires

Dardanellákhoz s Trója omladékihoz vezet, ezalatt kép-

zeletem borús vagy vidám ábrándképekbe merült, s akár

életem szebb napjaira, akár elhagyott kedves hazámra

emlékeztem, boldog valék e pillanatban, — végig nyúlva

csendes sajkám fenekén, arczom a szép kék eget látta

folyvást, mely ha tiszta, mindig oly biztató s vigasztaló,

mint az anya képe, ki mosolygva hajlik bölcsben lév

gyermeke fölé.

Sokszor egész napot tölték igy sajkámban a tenge-

ren, engedvén magamat hullámaitól szabadon hányatni.

A sajka a férfiak bölcsje, s benne gondolkodni oly édes,

akár lágy fuvalom mozgassa, akár vész üvöltsön körülte.

Néha, a szerint, a mint kedvem tartá s a mint a szél

fútt, apró kirándulásokat tevék ; hol az öbölbe eveztem,

lol egész odáig, hol az Czydaris és Barbyzesz név alatt

két patakcsát képez, hol a Szeraj tengerparti kfala mel-

lett menék egész a héttornyokig, néha a Boszphor két

partján fekv szép helyeket tekintem meg, legtöbbször

Therapiát és az ásiai édes-vizeket, vagy Szkutariba lui-

józék át, hol az ásiai népélet teljes tisztaságában jelen

meg, hol a Bugurla hegyrl a legfolségesb kilátás bájolja

el a szemet, e magas pontról nézve északra, a Fekete-ten-

gerig látni, a Boszphort egész hosszában, de a parti he-

gyek hajlásai miatt vize hol elbúván, hol kitnvén, ugy

látszik az, mint több egyes tavak hosszú sora ; keletre

egy végtelen rónaság terül, hátán tekerg ösvénynyel,
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melyen karavánok haladnak Asia tifcokteljes pusztáiban

elveszve, — délre Olympot látni, Bithyniát, Trója vidékét,

s gondolatunkban a közel Görögországra s hires szigeteire

emlékezünk, — nyugatra maga Constantinápoly, mint egy

fürdbl kikel királyné, emelkedik ki a tengerekbl, s

fleg ezért hajózék Szkutariba gyakran, rner^t Szkutariba

menjen, ki Sztambult teljes fölségében akarja szemlélni.

Csak egyszer nézem meg ama kicsiny toronykát a

tenger közepén, mit a görögök helytelenül Leander-,

a törökök leány-toronynak neveznek, ezek a következ

regét mondván róla : Egy szultánnak volt egy csoda-

szép leánya, kinek egy csillagász azt jóslá, hogy kigyó-

harapástól fogna meghalni. Az apa megrémülvén, leg-

jobbnak véle e kicsi szirtfokra e lakot épiteni, lehetet-

lennek tartván, hogy ide csúszó állat eljuthasson. Tör-

tént azonban, hogy egy persa herczeg birni vágyván az

igy féltett szépet, hozzá azonban nem juthatván, virág-

nyelven ohajtá szerelmét neki bevallani, s e czélból egy

illatos bokrétát küldött. De meg van írva, senki nem

kerülheti el sorsát, s igy történt, hogy egy kigyócska,

mely a bokrétába bútt, a leány ujját megcsipvén, halálát

okozta.

Ez a rege. De ugy látszik, más a valóság, s ezen

torony egykor nem szolgált egyébre, mint egyik támasz-

pontjául amaz óriás láncznak, melylyel az öblöt az el-

lenséges hajóhad ellen el szokták zárni. E szirtfokon haj-

dan találtak egy sirt is, melynek oszlopán egy borjucska

faragott képe alatt e fölirás találtatott: „Én nem va-

gyok képe ama tehénnek, Inachusz leányának, s én

nem adtam nevét a Boszphornak, mely elttem nyilik.

Ezt egykor Junó kegyetlen haragja zte a tengereken

tul ; én, ki e sirban fekszem, egy holt vagyok, Czecropsz
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leánya, Cháresznek valék neje, vele hajóztam ide, midn
e hs jve (maczedoniai) Filep hajóit megtámadni. Az-

eltt Bojidion-nak (borjucska) neveztek , most, mint

Cháresz nejének, két világrész nyílik itt elttem." Nem
tudom, hölgyeink ily melléknevet, borjucska, szivesen

fogadnának-e, de az igaz, hogy a tehén és borjú a clas-

sicus költknél hizelg hasonlitásokra ada képet ; Homér

a királyi Junónak borjuszemeket ád, mint a türelmes

Ajaxot a szamárhoz hasonlitja, melyet a gyermekek

hasztalan ütlegeznek, s még most is a keleti írók az

állatok országából veszik legtöbb s leghbb hasonlítá-

saikat; a szerelmes költ hasonlitja kedvesét, kecses moz-

dulataira nézve, az antilophoz, szemeinek együttérz ki-

fejezésére nézve az zikéhez, és igy tovább. Honnan van

ez? Elször onnan, hogy a keleti ember inkább szemlél,

mint okoskodó lévén, s a teremtésben találván fel a leg-

nagyobb szépségeket, ezekhez hasonlítja a mi szépet s

jót lát abban, kit szeret ; másodszor onnan, hogy a ke-

leti nem isteníti mindenek felett csak az embert, nem
veti meg, mint mi megvetjük, a természetben mindazt,

a mi nem ember, az állatot nem puszta eszköznek, de

a teremtett világ egyik fontos rendének tekinti, melyhez

némelyben hasonlítani nem szégyen ; szereti az álla-

tokat, mint egy idsb testvér gyöngébb testvéreit ;

magát ugy nézi, mint egy áldottabb ágát ugyanazon

fának, következleg nem botránykozik meg benne, akár-

milyen állatban talál hasonlatosságot azon személyivel,

legyen az hs vagy kedvese, a kit leírni akar. Mi nyu-

gatiak még a jóban s szépben sem akarunk állatokhoz

hasonlittatni, s egy ügyes szöv hajadon ép ugy sértés-

nek venné, ha pókhoz hasonlittatnék, mint a munkás

férfi annak venné, ha hangyának ueveznk.
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Néha az öbölben evezgetek, sorba látogatva a ha-

jókat, mert nincs a világon rév, hol annyi s oly külön-

féle alakú hajókat lehessen látni, mint itt. Az európai,

mint a franczia, az angol, a spanyol, muszka, még az

amerikai hajók is, mind hasonlitanak egymáshoz, de a

görög, az ásiai, az afrikai, s fleg azon hajók, melyek

Trébizondból, Mudaniából, Izmikbl, Lampszakiból ér-

keznek, egészen más alakúak, hátuljok emelkedett, mint

egy kastély, elejök domború, mint egy hattyú mell, vi-

torláikon idomtalanul hosszú keresztrudak függenek, ugy

hogy ki rajzokból ismeri a hajókat, miken a görögök

egykor Trójánál kikötének, egészen ama skorba átva-

rázsolva érzi magát, s mintegy keresi rajta Péleüsz fiát,

a szke Achilleszt, karján paizszsal s a széles rövid kard-

dal oldalán.

Gyakran átsajkáztam az ásiai édes vizekhez és

Szkutariba, a nagy temet mögött elnyúló mezre, mely

a török és örmény családoknak legkedveltebb sétahelye.

Itt látni száz meg száz csodásnál csodásb kocsit és

arabát, guggolva ül s elfátyolozott nkkel tele, fölpi-

perézve gazdagon; a sok smaragd, gyöngysor, rubin és

gyémánt, mint csillag a könny felhkön, vakitva ragyog

át a finom moasszelinon, mely ábrázataikat s karjaikat

elfödi, a nélkül hogy eltakarná. Mindenütt, hol egy pla-

tán vagy czyprus lombja árnyat vet, hol egy forrás

buzog, hol egy domb emelkedik, egy-egy ncsoport ül-

dögél, dohányozva, serbetet, kávét vagy más édes hüsit

italt szörpölve, s az ezüstbe, aranyba, selyembe öltözött

kedves gyermekek játékaiban gyönyörködve. Ha az eu-

nuk vagy rabszolga kaudi íérfiakat vesz észre, a ncso-

port körül egy mozditható magas rácsozatot állit fel, s

igy a nk a szabadban is elzárva vannak, mint a há-
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rémben. Látni e nket állva, járva, s oda dlve a leg-

különfélébb s kecsesnél kecsesb helyzetben, látni ama

mindenféle szinü, zöld, piros, kék, viola, sárga öltözetek

tarkaságát, mely a pázsitot megékesíti, mint a virágok

a rétet, látni azt a sok fehér és fekete rabszolgát tarka-

barka ruhákban, ama számtalan selyemfggönyös ko-

csit, melyek körül álmos bivalyok a fben heverve ké-

rdznek, ama sok szép paripát gazdagon felszerszámozva

,

s ama járó-kel kalmárokat hordható konyháikkal, kik

kávét, serbetet, vizet, czukros süteményeket kiáltozva

árulgatnak ; — mindez a szabad ég alatt, zöld mezn,
erdk árnyékában, zngó tenger partján gyönyör egy

látvány. Néha oldalt egy vén czyprus árnyékában egy-

egy czigánycsapat zenéje is megzendül, mit a török nk
igen örömest hallanak, de k magok nem tánczolnak,

ellenben a görög és örmény nk kezet fogva körben

forognak sebesen, s hosszú fátyolaik a szélben lebegvén,

messzirl nézve tánczoló nympháknak vélnéd.

Néhányszor, derült nyári éjszakán éji vizi utazást

tevék az öbölben. Soha nem feledem el e gyönyör éj-

szakákat. Nem hiszem, hogy volna a föld hátán helyi

hol fólségesb volna az éj csendes pompája. A Ramazan-

és Beiram-ünnepeken meg van világítva nemcsak a két

város, Sztambul és Szkutari, de a két part Asia és Európa

is Az ezer meg ezer hajók árboczain, vitorláin, kötelein

zöld, veres, kék, sárga lámpák függvén, hasonlítanak

drága-kövekkel kirakott hajókhoz, melyek egy lángten-

geren látszanak úszni, annyira fényes a tenger a min-

denféle tüzek ragyogó visszaverdésétl. Néha egy távo-

labb es s a homályban észre nem vett hajó egyszerre

piros s kékl lánggal gyúl ki, s viszont, kialudván a tüz,

egyszerre eltnik, mint álom. A partok kanyargó szélei
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lángabroncstul vannak beszegélyezve, a hegyoldalban

emelked házak égni látszanak, s közülök száz meg száz

dombtetk, száz lábnyinál magasb minaretek, mint meg-

annyi lángosziopok nyúlnak ég felé. De páratlanul föl-

séges az éj ez öbölben az ünnepen kivül is, st még fól-

ségesb akkor, midn a világos égen a csillagok myriád-

jai tündökölnek, melyek a csendes tenger sima hullámai-

ból felragyogván, derültebbé teszik a félhomályt, mely a

vidéket ellepi ; midn Ásia partján a csendes hold föllép

és ezüst sugaraitól három tenger fénylik; midn ama

számtalan templomok, tornyok, bazárok, emlékek, vizbol-

tozatok árnyalakai a láthatár egén sötétben lenyomódva

egy roppant város omladékainak tetszenek, miket az el-

tévedt vándor éjjel holdvilágnál szemlél. A lágy szell,

mely arczomat hízelegve csókolja, a zajtalan tenger mor.

mogása, a lapát egyhangú habuczkolása, melyrl a viz

phosphorcsillogással hull vissza, a halak viczkándozása kö-

rültem, a néma csend, mely a nagy természeten uralko-

dik, a mit idnkint egy ágyuszó, egy ének, s a minare-

tek tetején imádságra hivó muezzinok hangja szakit meg,

mindez édes-kedves ábrándozásba merité gondolkodó lel-

kemet, s akármilyen terhes volt a nap, semmi mást nem
kivánok, mint életemnek végén ily szép estét.

Hogy szemléléseimet annál biztosabban tehessem,

mikor a muzulmán városrészben járék, mindig török ru-

hát ölték magamra. Egy este egy ismers dervissel (kirl ké-

sbb szólok) sajkázék, közel a part mellett evezgeténk, gyö-

nyörködve a megvilágított paloták, kioszkok, kertek szemlélé-

sében, s midn Emir-Ghiánhoz érénk, messzirl lantot hal-

lánk veretni, mit egy cseng, ers és mély nöhang énekkel ki-

sére. »E hang Kosrew egykori hires nagyvezér özvegyé-

nek hangja, — monda a dervis, — o arab születés.
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müveit, bátor, nagylelk személy, ügyes lóháton s nyila-

zásban, mint egy amazon, s ha trónon szülétek vala,

benne a világ egy második hóditó Szemirámiszt csodált

volna. « Távolra lévén a helytl, honnét a hang jött,

kiszállánk, s egy kert kfala mellett egy szk ösvényt

követve, egy platán- s füge-ligetben megállapodánk, hon-

nan könny vala kivennünk egy magas kioszkot, mely-

bl a sr ablakráesozaton s piros vékony fggönyzeten

keresztül eleven vörös fény sugárzott ki. Leskd hely-

zetünk, mint némi szerelmi kaland, gyanút ébreszthetvén,,

a dervis igy nyugtatott meg : »Ne aggódjál, itt nem jár

idegen, s ha valaki kérdést tenne, azt fognám felelni

:

esti imádságunkat végezzük és a mosakodást e kútnál,

mely tlünk két lépésnyire csordogál, ha pedig a palota

re fedezne fel, az ismer engem, mint ki hivatalomnál

fogva a házba bejáró vagyok.

A zene és ének majd egy óráig tartott. Hajlandó

vagyok hinni, hogy nem is a költeménynek Ion vége, de

a dalos ereje merült ki. A nélkül, hogy a szavakat ér-

tettem volna, érzem, hogy az, egy neme a harczi dalnak,

hogy az, egy elbúsult lélek keservét, st kétségl^eesését

zengi ; sirt e dal, mint Arábia sivatagán ordit a szél,

mint sir a fiát vesztett oroszlán ; a lant egyhangú pen-

gését néha egy csörg-dob szilaj zörögése, néha egy pic-

colo éles üvöltése szakitá félbe, mely velig hatott. I\Iár

lady Montague állitá, s értett hozzá, hogy ki egyszer

a keleti zenéhez szokott, minden mást ertlennek s hal-

ványnak talál ; én, mint e mvészetben nem eléggé jár-

tas, nem merek Ítélni, de kiindulva a benyomásból, mit

keblemre tn, kénytelen vagyok megvallani, hogy csak

keleten lön fogalmam arról, miként lehet nagy fájdal-

mat s vérz keservet énekben kifejezni. Csak most tu-

Szemere IV. 14
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dom magamnak képzelni a vén Dávidot, ki hárfája mel-

lett a fölséges zsoltárokat éneklé, s a zsidó prófétákat,

kik Jernsálem omladékán s egy nemzet sirján szivrepedve

és szivrepesztve dalolák jajgató verseiket.

Késbb e költeményt nekem a dervis megszerezte

;

egy arab költemény aiz, Sanfaritól való, ki költ, s egy-

szersmind hires ijász és páratlan futó volt, gyorsaságával

lueo-elzvén a nyargaló paripát. Sorsa is különös volt.

Egy tribusztól megsértetvén, esküt teve, hogy közüle száz

embert ölend meg. Kilenczvenkilenczet már ki is végze

nyilával, melyet áldozatának pontosan mindig szemébe

ltt, azonban egykor a pusztában egy forrástorokba inni

menvén, ivás közben ott elleneitl megszorittatott és

agyonveretett. De midn a gyzk egyike fejét rug-

dosná, koponyacsontjából egy szálka ennek lábába men-

vén, a seb következtében ez is meghalt. Ekképen foga-

dása a száz számra nézve csakugyan beteljesedett.

A törököknek legkedvesebb sétányai a temetk, me-

lyek itt rendesen a városon belül vannak. Sztambul ép

ngy a holtak, mint az élk városa, házak, piaczok és t e-

metk benne egymást váltják fel. Kelet népe nem ir-

tózik a haláltól és holttól, mint mi ; mindenütt, az egy-

házakat kivéve, találunk sirhalmot, az udvarban, a kert-

ben ; a halott nem szün meg lenni a család tagja. E vá-

rosban a temethely, melyet itt soha nem szabad kisa-

játítani, ép oly nagy tért foglal el, mint az élk lakhelye.

A keresztyének vagy egyházaik körében, vagy az

úgynevezett nagy temet- ben feküsznek, mely Pera

alatt, egy partoldalban a Boszphor és az öböl között, ma-

gas czypruszok hs árnyékában nyúlik el. De e temet,

mint egy nyilvános kert, nyárban a perai lakosságnak

mulató helyéül szolgál. Itt sétálnak, csevegnek, doha-
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nyoznak, társalognak esténkint ; apró kávéházakban s

kioszkokban kávét, jeges vizet, serbetet isznak, mig itt-

ott zene hangzik, s a sétálókat czifra alakosok buja tán-

czokkal mulattatják. Szóval, itt a nép sirokon mulat.

Meglehet, a sirdomb, melyen a család letelepedik, épen

egyik rokonáé ; nem tesz semmit, békésen folytatja vi-

dám lakomáját, s eszébe sem jut, hogy azzal, hogy életé-

nek örvend, a halott kedves emlékét megszentségtelenitené-

Ok igy fogják fel az életet : nem egyéb ez, mint egy

vándorlás a földön, kik meghaltak, azok már czélt értek,

s mi megyünk az utón, melyen elttünk ök jártának. A
következ történetke hiven festi a törökök philosophi fel-

fogását a földi életrl : Egyszer egy dervis utazék Tatár-

országban. Balk városába érkezvén, beszállandó volt a

királyi palotába, mit egy karaván-szerajnak vn, t. i.

vendégháznak, mi az utazók számára közköltségen szo-

kott építtetni. Bemegy, s körülnézvén magát benne, egy

szép folyosóban helyet választ, pogyászát földre teszi,

kis sznyegét kiteríti és rá ülepedik. De az örök ezt

meglátván, parancsolják, kelne föl, haragosan kérdvén,

mit keresne ott? Kiknek feleié, hogy e karaván-szeraj

-

ban az éjt akarná eltölteni. Az rök még inkább sürget-

ték kitakarodni, mondván, hogy ez nem vendégház, ha-

nem a király palotája. E közben a király, kinek neve

volt Ibrahim, megjelent, s hallván a dervis tévedését,

rajta jóizüen nevetett. Elhivatá s kérdé tle, hogyan

birna oly kevés belátással, hogy egy palotát nem tudna

egy vendégháztól megkülönböztetni ? — Uram király, monda

a dervis, szabad volna hozzád egy kérdést intéznem ? — Igen.

— E palotában fölépülte után ki lakott elször ? — Eldeim,

válaszolt a király. — Es utánok? — Atyára. — Es

utána ki birta? — Én birom, felele a király. — Még
14*
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egy kérdést, folytatá a dervis. Utánad ki fogja birni?

— Fiam. — Ali uram, monda az utazó dervis, hát még^

se csalatkoztam ; egy épület, mely lakóit oly gyakran vál-

toztatja, vendégl és nem palota.

De a perai temetnek a hiv muzulmán elébe

teszi a Jób (=r Ejub) temetjét, mely a hasonnev vá-

rosrészben az öböl déli oldalán fekszik. Constantiná-

poly harmadik ostromakor 672-ben itt esett el J ó b Ben

Szaid Anszari, a próféta egyik helyettese, s tiszteletére

II. Mohammed, a hóditó, 1460 körül egy mosét épitte-

tett. E városrész az igazhivk választott lakhelye. Még
most is az itteni mosóban övezik az uj szultánra a

próféta kardját, mi a törököknél koronázásképen tekinte-

tik. E városban lak és sir lépésrl lépésre váltja fel egy-

mást, ez egy valóságos Necropolisz. Az utczák szélein

két sorban jobbra és balra sirhalmok emelkednek. Ki

egy ház küszöbére akar lépni, arra csak egy siron át

léphet. Itt már pompásabb siremlékeket is látni, ren-

desen fehér márványból, bokroktul s virágoktul körül-

véve, s rövidebb vagy hosszabb aranyos fölirással tudatva

a holtnak nevét s múltját. Bár sokkal halkabban, mint

nálunk, de a divat a töröknél is, s a temetkben is érezteti

hatalmát ; az egykor egyszer márványoszlopokat, mik

férfiak sirján turbánban, nkén lomb vagy virágban

végzdnek, most nagyszer emlékek váltják fel, s a rövid

föliratra, mi hajdan a korán egy versecskéjébl s a holt

nevébl állt, most elégiái vagy magasztaló mondatok

következnek. Ide irok néhányat.

Néha maga a holt beszél, mint e fóliratban egy

gyermek szól

:
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»Itt alant én valék egy kis rózsabimbó,

A sors dühös szele bokromba fuvallott,

E világ kertébe nem lévén én való,

Égbe ültettek át, kivirulok majd ott«.

Néha egy megért férfiú

:

» Isten maga az örökkévaló.

Mit tled, ó vándor kérek, az egy imádság.

Ha erre nekem van szükségem ma, holnap talán

neked lesz reá szükséged.

Mondd el a Korán els versét Ali Szabó lelkeért.

«

Néha a megszomorodott anya panaszkodik, mint e

feliratban egy ifjú leányzó sirján

:

»Isten maga az örökkévaló.

Szivem madara elszállt lelkembl , hogy ékesitse

a paradicsom kertét, ügy végezte a sors, hogy leányom

tizenhárom évnél tovább ne éljen, s anyját az minden-

tl megfosztá, tle t elragadván. Ég ! igazságos az, hogy

most fészke hideg köbül legyen ?«

Midn nevezetes emberrl van szó, a fólirat is

magasb röpülést vesz, s a keleti hasonlitások, czélzó

allegóriák, túlzott képek nem hiányoznak. Huszszán nagy

admirálnak, ki 1803-bau halt meg, síremlékén arany-

betükkel e fölirat ragyog

:

» Lelke csolnakának kormánya, közös kalauzunknak.

Istennek karja által, a más világ tengere felé irányoz-

tatott. E tündökl érdem személy testének hajója Ter-

zanéban (admirali lak neve) oly nevezetes volt, mint a

lencse egy ember ábrázatáu. Végre a sors vihara szét-

tépvén a vitorlákat s összerombolván a hajót, az isteni

jóság oczeánjába elmerült Ekkor hallá ily parancsot:

»Térj hozzám«, parancs, mit a mindenható azokhoz szo-

kott intézni, kiknek életök ide lenn feddhetlen, és kimond-
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hatlan örömmel mene a mennyei lakok felé. Vándor^

mondd el a korán els versét Huszszánért ; tudd meg

azt is, hogy ez epitaph szerzje Vaszszif, és hogy is

óhajtja, mikép neki is a paradicsom legyen örökös lakóhelye.

«

Egy ifjú tanuló sirján, a perai temetben

:

»0h, oh ! Az sznek dere létem tavaszát elhervasz-

totta. Szóla a végzet s id eltt hivá el lelkemet. Éjjel

és nappal szorgalmasan dolgozám a tudomány szl-

hegyén, de elbb elszólittatám onnan, mieltt az érett

cryümölcsöt Ízlelhettem volna, s lelkem fölfelé törekve,

fólszálla az örökélet kertéibe. Az istenben és irgalmá-

ban kimúlt Mohammed Szejid Eífendi, fia Hadzsi Izmael

Zadehnek, a szabóczéh elöljárójának. Egy imát lelkeért.

«

Egy gyermekszülésben megholt anya sirján ez áll:

»0 (isten) maga örökkévaló.

E mulandó világból egy jobba ment át az ifju^

a remek Laila asszony , midn terhétl megszabadult. Fa és

gyümölcse egyszerre lettek átültetve a paradicsom kertéibe.

Semmi könnyár nem törülheti ki szeretett képét férjé-

nek, Ozmán agának, Izmael Rajsz fiának emlékezetébl.

Egy imát lelkeért.

«

A múlt század els felében élt hires nagyvezér

Ragib leányának márványlapra vésett sirirata ez

:

»0 örökkévaló.

A mindenséggel daczöló sors e világ egyik csodá-

ját, a dicsséges nagyvezérnek Ragibnak kegyes leányát,

Lelibet asszonyt ragadá el. E dics lény elhivatott az

örökkévalóságba. Sülyedjen gyászba a nagy mindenség

!

Minden, ki e sirt meglátogatja, mely isteni fénytl ragyog,

örvendeztesse meg lelkét egy fatihával (a korán els feje-

zete). A gyász e sorait könynyel irja a toll. Legyen a di-

cs Lelibet asszonynak lakhelye a szentek országa.

«
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Néha különös fóliratokra is bukkanunk. A Jób

városrészben , közel a rózsapiaczhoz, a következt ol-

vasám

:

»0 az örökkévaló.

Egy kegyetlen feleségnek kezei okozták az isten-

ben kimúlt néhai Hadzsi Mohammednek, a vésnöknek, ha-

lálát. Imádkozzatok érette. 1120.

«

A perai kisebb temetben van sirja Mait Zadeh-

nek, mi annyit tesz : a holtnak fia, kit igy a következ

eset miatt neveztek. Mait Zadehnek apja Kréta ellen

kénytelen lévén indulni a hajósereggel, mieltt neje le-

betegedett volna, elbucsuzásakor ekkép szólt: »Azt, mi

nm méhében van , isten kezébe ajánlom. « Azonban

neje betegségbe esvén, szülés eltt meghalt és eltemet-

tetett. A szülés a sirban történt meg. De a férj a

hadbul épen azon napon érkezvén vissza, s hallván mi

történt, nem akará hinni, s azon hitében ingatlan lévén,

hogy nejének terhét istenre bizá, elmene a sirhoz, azt

fölásta, s élve találta gyermekét a holt anyán. Hálát

adván istennek, gondosan fölnevelte azt, kibl utóbb tu-

dós Ulema lett, s kés vénséget érvén, Ahkmet uralko-

dása alatt múlt ki, midn újra anyja mellé temetek s

fölébe emlékezet okáért egy boltozatos sirt építenek.

Egyébiránt nem csoda, ha a perai szép világ séta-

helyéül e kerítetlen sírkertet választá , mert innen a

szemnek a legbájosb kilátások egyike nyilik. Balra a

Dolma-bagtsi völgy zöldel halmok körében, jobbra a

szeraj tengerbe könyökl foka, háta mögött szent Zsófia

és Ahkmet mosék fényl dombtetikkel ; szemközt a ha-

jók és sajkák sokasága által szeldelt Boszphor és az

Aranyszarv-öböl hullámtükre, túl rajta az ázsiai olda-

lon a csalogányok hegye s völgye, és a szép fekvés



— 216 —

Szkiitari és régi Kalczedonia (mit most Kadi-Kinek

liivnak), festett házainak, magas moszkéinek, minaretjei-

nek s zöld czyprusfáinak koszorú-sorával, végre a niesz-

sze mögletben (Hintergrund) , a nikomediai öböl alsó

részén a bithyniai Olymp hegye, örökös havaktól meg-

koronázva.

De ha a Jób-városi temet a kegyes muzulmánnak

szentebb, ennek a szkutari-it az ázsiai parton, a török

mégis elébe teszi. Ugy látszik, hóditásaik daczára sem

számitnak a törökök állandó maradásra a keresztyén

Európában, e szerint magok igazolják mit róluk Maistre

monda : hogy k Európa földén csak táboroznak. E
temet roppant tért, majd egy négyszög mérföldet fog-

lal el. Nem egy kert ez, de egy czypruserd, egy ren-

geteg, mely hegyes, partos helyen nyúl el, keresztül-

metszve széles utaktól s tele turbános sirkövekkel. Mi-

nekünk nyugatiaknak fogalmunk sincs azon szépsé-

gérl, izmoáságáról, magasságáról a czyprusoknak, mit e

ía, e hü barátja a sirhalmoknak, itt keleten elér, s

melynek itt nincs is ama gyászos tekintete, és ép

azért egyképen majd a szomorú temett, majd a vidám

kertet ékesiti lombjaival. E fa a kelet fényje ; lombja

sürü, mint egy összekötött bokréta, dereka egyenes, mint

oszlop, alakja hegyesen végzd pyramiséhoz hasonlit.

Nincs fa, mely nála komolyabb, nemesebb és méltósá-

gosb volna, s tömött, sötét, tartós zöldje, melyet a nyár

nagy hevében sem veszt el, kellemes ellentétet képez az

ég mély kékjével, mint illik a fehérl sugár minaretek-

hez, melyekkel magasságban vetélkedni látszik.

Valamennyi sirdomb mellett egy czyprus emelkedik,

minden fenálló fa egy halottat képvisel, igy ez erd, szá-

i^aduk óta folyvást szaporodik. Ha a sirk idvel kidl
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vagy félre hajlik, senki nem állitja helyre : isteu igy

akarta, de ott áll a fa örökké, s a sir jel nélkül is nem
kevésbbé kegyeletes tiszteletben tartatik. A törököknél a

holtnak nem kell földet vásárolni, a szegénynek porát

öt év múlva nem hányják el a szélben, mint ez törté-

nik városainkban; a barbár törökök emberiebbek, mint

a müveit, de pénzsovár keresztyének ; itt a halott, gazdag

iit;y mint szegény, örökké birja utolsó nyughelyét, em-

beri kéz nem háboritja álmában, mind addig, mig a

végs Ítélet trombitájának harsogása fel nem költi.

Megdöbbent látvány, midn az emljer e sr
czypruserd sötét árnyékában végig néz, s a fenálló fe-

hér marmarai márványsirköveken, melyek némi emberi

ft ábrázolván, hol fehér, hol színezett turbánt viselnek,

áttekint; azt vélné, hogy körülte a holtak megjelent

alakjai lebegnek. A sr lombokon átsiklott nap szök-

dellö sugarai mint megannyi csillagok s ég lidérczek

szállongnak, az ágak között vad gerlék s galambok pa-

naszosan nyögnek. A márványlapon, mi a sirdombot

födi, egy kis nyilas van hagyva, hol egy népmonda sze-

rint, két angyal, Monkir és Nakir járnak ki és l)e, k
lévén istentl megbízva, hogy a megholttul életérl szá-

mot vegyenek, a felelet szerint fogván helye a jöv

életben kijelöltetni; a sir négy szögletén pedig négy kis

tekn van vésve, melyekbe barátok s rokonok virág, tej

és illat-áldozataikat lerakják ; midn esik, e gödrök a vi-

zet fogják fel, hol a leveg szabad madarai hs italt

talíílnak; igy gondoskodik a török még halva is barátai-

nak, a szeretett madaraknak táplálásiíról, melyeknek

nyögése a rokonok sir;ísát p(')tolia, midn ezek nin-

csenek jelen. Valami kellemesbet és költibl)et kép-

zelni sem lehet e röpked szárnyasokn;íl, melyek a
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sírok e csendes világát ártatlan szólásaikkal végig-végig

hangozzák.

Jellemz, liogy a sirok némelyikén egy zsinór vagy

egy pallos van kifaragva, s alatta a holt neve és a nap,

melyen megfojtatott vagy lefejeztetett. S a család jön és

megáll nem fájdalom, de szégyen nélkül az emlék mel-

lett, mely nálunk a nemzetség becstelenséget látszanék

megörökiteni. Keleten a büntetés egy puszta esemén}^

melylyel nem jár együtt a gyalázat fogalma, az a tettel

jár szerintök, s e részben is a muzulmánok felfogása a

miénknél mind helyesebb, mind emberibb.

Ujabb részében e szent erdnek, — mert szent hely,

hol a holtak laknak, mint szentek voltak a görög is-

tenek berkei, — mondom, annak ujabb részében a sír-

emlékek még épek, frissek, fehérek, az aranyozás rajtok még

ragyog, az ügyesen kifaragott lótusz, szlgerézd, borág

s mindenféle gyümölcs és virág, a holt nknek e jelké-

pei, még eleven kék, zöld, viola, sárga színben mosolyg-

nak ; még áll az egyszer vasrács, mely némely sírhal-

mot bekerít, sok mellett könyes szemmel ül a földön

néhány n, halkan beszélve egymással a holtrul, vagy

imádkozva lelkeért, míg gyermekeik, kiket a fájdalom

még nem mert illetni, oldalt gondatlanul játszadoznak

;

de ha e temetnek elhagyottabb s kevésbbé látogatott ré-

szébe megyünk, a feledés mintegy jéglehellet rohan meg.

Itt a sirdombok lesülyedtek, az oszlopok jobbra és balra

dülöngve feküsznek, fölöslegesnek tartván jelölni a sírt,

melyre többé senki nem emlékezik, a virágok rég el-

hervadtak, senki nem újítja meg, mert nincs örökös

bánat, s az élet kínos volna feledés nélkül. S mivel a

török nem temet mélyen, a behorpadt földbl itt-ott Ciry

koponya gömbölyn fehérlett ki lábam eltt, mint egy
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repedt strucztojás. E részében a temetnek a czyprusok

még izmosabbak, hiszen századok nagygyá nevelhették s

vastag gyökereik helylyel-helylyel a föld szinén felül te-

kergzvén, hasonlítanak a kigyó derekához, mely lyu-

kába csak félig bútt be.

A törököt nem szomoritja el a temetk látása, mint

minket. Lelkében a halál nem idéz el borzasztó képeket.

Hozzá szokott e világot ugy tekinteni, mint útjában egy

nagy vendéglt, melybe egy beszáll, más belle kimegy.

Trva van a koránban : »Ne vonj e földön sátort ers ru-

dakra, mert a fold nem állandó helyed. « Kit a halál

utolér, meghal békével, s rokonai s kedvesei szánják,

de csak ugy, mint egy atyafit, ki látogatóba jvén, ismét

elutazott. Ez ingathatlan bizalom istenben, e békés meg-

nyugvás a sorsban, e derült magamegadás abban , mi

jni fog, ép ugy vallásában, mint philosophiájában alaji-

szik. Miért félne a haláltól ? A korán szerint örök kár-

hozat még a hitetlenre sem várakozik, annál kevésbbé reá,

hivre ; s a jöv életben a pokol, habár kinok helye, a

lakolás ott ideiglenes, melyet elbbutóbb a paradicsom

végetlen boldogsága fog követni. így tanitja t vallása.

Mi bölcseit illeti és költit, azok mondataikban, erkölcsi

beszélyeikben és költeményeikben nem sznnek meg az

emberek lelkébe ama nagy meggyzdést oltani, hogy a

természet amaz istenileg bölcs törvénye, miszerint életre

halál, halálra élet következik, változhatatlan, tehát daczoh

vele lehetetlen, félni tle hiábavaló, legjobb benne egy-

szer mindenkorra megnyugodni. Ez eszmét ezer meg ezer

kellemes alakba öltöztetve találjuk kelet Íróinál, s igy

megtestesítve, az a nép képzeletére jobban hat minden

tudós s elvont értekezéseknél. E szempontbul érdemesnek

találjuk Mirza látását ide ígtatni

:
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»A hónak ötödik napján — igy szól az — melyet

eldeim szokása szerint mint szent napot ülék meg, meg-

mosakodván és reggeli imámat elmondván, Bagdad magas

halmainak egyikére fölmászék, a nap hátralév részét

ottan elmélkedésben és könyörgésben eltöltend. Szellz-

vén magamat a hegyek tetin, gondolatokba merülék az

emberi élet hiábavalósága felett, s egy gondolatbul a

másba esvén, mondám, valóban az ember árnyék, az élet

álom. Ekkép andalogván, szemeimet egy bérezre vetem,

mely tlem nem messze emelkedett, hol egy embert pász-

tor-öltözetben láték, kezében egy kis hangszerrel. Midn

t megpillantani, sípját épen ajkaihoz vivé, és kezde azon

játszani. Hangja a sípnak rendkívül édes vala, s a dal,

mely belle jött, kimondhatlanul változatos és melódia-

teljes, s egészen különböz attól, mit életemben valaha

hallottam ; ilyenek lehetnek azon dalok, mikkel az elköl-

tözött lélek fogadtatik, midn a paradicsom küszöbére

elször lép, feledtetni akarván vele a haldoklás utolsó

kínait, s elkészíteni e boldog hely gyönyöreire. Lelkem

mintegy elolvadt titkos üdv érzetében.

Sokszor haliam mondatni, hogy e bérez egy nemt

lakhelye volna, s többen hallak bájzenéjét, kik mellette

elmenének, de azt soha nem haliam, hogy a zenél lát-

tatott volna. Midn elragadó dallamai által vágyat tá-

maszta bennem, vele társalgásba ereszkedni, észrevévén

bámulásomat, inte nekem, s kezének jártatásával tudata

velem, hogy közeledném a helyhez, hol ült. Azon tiszte-

lettel közeiedém hozzá, mely egy magasabb természetet

megillet, s szivem teljesen elbájolva levén igéz zenéje

által, lábaihoz borulék és sírtam. A nemt részvéttel és

nyájasan mosolygván reám, kezdem t mint régi ismerst

tekinteni, s egyszerre mindazon félelem eltnt, melyet
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kezdetben érezek. Fölkapa a fóklrnl s kezemnél fogva,

monda: Mirza, haliam magánybeszélgetésedet, kövess

engemet.

Ekkor elvezete a bérez egyik legmagasb csúcsára,

s annak legkiülöbl) jtontján letévén, sz(3Ia : nézz kelet

felé, és mondd, mit látsz ? Látok, felelém, egy roppant

völgyet és egy mérhetlen víztengert, mely azon végig

hömpölyög. A völgy, mit látsz, monda ö, a siralom völ-

gye, és a mérhetlen tenger, mit látsz, egy része az örök-

kévalóságnak. Mi az oka annak, kérdem, hogy a tenger,

mit látok, egyik végen egy vastag ködbül j ki, é-?

szinte egy vastag köd])en vész el a másik végén ? A mit

látsz, monda , az örökkévalóságnak azon része, mit id-

nek neveznek, minek mértéke a nap, s mi nyúlik a világ

kezdetétl annak romlásáig. Most nézd, monda ö, e ten-

gert, melynek mindkét végén sötétség a határa, és mondd,

nekem, mit fedezesz fel ott '? Látok, felelém, egy hidat,

mely a viz közepén áll. A hid, mit látsz, monda, az em-

beri élet, csak nézd azt jól meg. Figyelmesebb szemlélés

után ugy találám, hogy a hid állt hetven ivbl, s több

omlott ivekbl, miket bozzá adván azokhoz, melyek épek

valának, valamennyinek összes száma mintegy százra me-

hetett. Számlálgatván az iveket, a nemt monda, hogy

kezdetben a hid ezer ivbl állt, hanem egy nagy hnl-

lámroham a többit mind els()pré, hagyván a hidat ilyen

romlott állapotban, milyenben azt szemlélem ; de mcmdd
nekem, folytatá , mit fedezesz még föl rajta ? Látok azon

tömérdek népet átmenni, mondám, és két végén látok

fekete felhket. S nézvén még figyelmesben, láték több

utasokat a hidon keresztül hallani a vizbe, mely alatta

folyt, s még jobban vizsgálódván, észrevevém, mikép szám-

talan sülyed ajtók valának a hidon elrejtve, mikre alig
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léptek az utasok, azonnal a vizbe estek és rögtön eltn-

tek. Ez elrejtett csal-ajtók a hid elején igen sren va-

lának, ugy hogy a felhbl alig bukkant ki a sok em-

ber, közülök sok rögtön lehullt. Közepe felé ez ajtók

száma ritkult, de szaporodott azon ivek vége felé, me-

lyek még sértetlenül állottanak.

Yolt ugyan még néhány ember, de bizony kevés,

ki útját botorkálva folytatta a törött iveken is, de ha

nem egyen, a máson lebukott, a hosszú útban kifáradva

lévén.

Darab idt töltöttem szemlélésében e csodálatos

mnek s a tárgyak azon nagy változatosságának, mely-

nek az szinpada volt. Szivem búval telt el, látván : né-

melyek mi váratlanul , örömeik és vigalmaik közepett

hullnak alá, kapkodván mindenhez magok körül, hogy

megmenekülhessenek. Némelyek gondolkodó állásban ég

felé tekintenek, s elmélkedéseik közben megbotlanak és

eltünének. Sokan csillogó s elttük tánczolva szállingó

buborékok után szaladoztak, de épen midn már azt

hitték, hogy elérik ket, lábaik megbotolván, a mélybe

sülyedtek. A tárgyak e zavarában, némelyek karddal,

mások orvosüveggel kezökben futkostak a hidon, sok

embert ekkép taszítva a csal-ajtokra, mik ezeknek ut-

jokban nem látszottak esni, s miket k e szerint kike-

rültek volna, ha rajok lépni nem kényszeríttetnek.

A nemt észrevévén, e szomorú jelenetek nézelésébe

mi mélyen elmerültem, monda, hogy már azokból eleget

láttam ; fordítsd el szemeidet a hidról, s mondd, ha vájjon

nem látsz-e valami olyant, mit nem értesz. Föltekintvén,

kérdem, mit jelentenek ama nagy madarak, melyek

örökké a hid körül repkednek, s néha-néha rája leül-

nek? Ölyveket, harpiákat, hollókat, sasokat látok, és
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több más tollas állatok közt néhány szárnyas gyermeket,

melyek mind nagy számmal hintálódznak a középiveken.

Ezek, monda a nemt, az irigység, fösvénység, babona,

kétségbeesés, szerelem, s más gondok és szenvedélyek,

mik az emberi életet gyötrik.

Itt mélyen fölsohajték, mondván, lijah, az ember

liiában teremtetett ! íme, nyomor és halál várakozik reá,

életében kínlódik s halál nyeli el. A nemt megsajnál-

ván elszomorodásomat, parancsolá, e sötét látványtól

arczomat fordítanám el. Xe nézz tovább, monda , az

emberi lét els állomására, sem arra, mint költözik az

örökkévalóságba, hanem nézz ama vastag ködfelhre,

melybe viszi a hullám a halandók annyi nemzedékeit,

mik beléje esnek. Én forditám szemeimet parancsa sze-

rint, és nem tudom mi volt oka, az-e, liogy a jótev

nemt szemeimet természetfölötti ervel ajándékozá meg,

vagy pedig megritkitá a vastag felht, mit elbb a

szemsugár át nem járhatott, elég az hozzá, hogy én a

völgyet a tuls(> végén megnyílni s egy végtelen oczeánba

kiterjedni láttam, melynek közepén egy magas gyémánt-

bércz vonult keresztül, az oczeánt két részre osztván.

Egyik részén a felhk még mindig feküdtek, ugy hogy

abból semmit nem vehettem ki, de a másik feltnt,

mint egy roppant oezeán, behintve számithatlan szige-

tekkel, melyek fáktól s virágoktól voltak elborítva, s

közöttök ezer meg ezer apró fényes tavak folydogáltak.

Képes voltam kivenni az embereket pompás öltözetben,

fejkön koszorúval, sétálva fák közt, pihenve források

mellett vagy virágos ágyakon, és hallhaték egy harmó-

niát, melybe madarak éneke, vizek hullása, emberek

szava és hangszerek pengése vegyült szépen össze. E
gyönyörteljes látvány megpillantására vidámság szállta
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meg lelkemet. Sasnak szárnyait oliajtám magamnak^

hogy e boldog lakhelyekbe röpülhettem volna ; de

nemtm monda, hogy oda nem vezet t, csak a halál

kapuján keresztül, melyet a hidon minduntalan meg-

nyilni láttam. Azon szigeteknek, monda , melyek oly

friss és zöld színben terülnek eltted, s melyekkel az

oczeánnak egész felülete be van hintve oly messze, med-

dig látsz, azon szigeteknek száma haladja a tengerpart

homokszemeinek sokaságát ; és azonkívül még myriád

száma azon szigeteknek, melyek ezek mögött vannak^

s melyeket te nem láthatsz , st annyira képzeleted sem

terjed ki. Ezek a jóknak lakhelyei a halál után, kik

neméhez és mértékéhez képest azon erényeknek, mikkel

tündöklenek , ezen szigetekre szétosztatnak , miken a

gyönyör és üdv neme és mértéke szinte különbféle, s

megfelel azok tökélyeinek s jó tulajdonainak, kik ezek-

ben raegtelepíttetnek ; mindenik sziget egy paradicsom,

alkalmazva lakóinak érdemei szerint. Mirza, vájjon

nem méltók e lakhelyek, hogy utánok törekedjünk?

Nyomorultnak tartod az életet, mely alkalmat ád ily

jutalmat arathatni ? Félni kell a haláltól, mely téged ily

boldog létre vezet? Ne hidd s ne mondd, hogy hiába

teremtetett az ember^ kinek osztályrészéül ily örökké-

valóság van feltartva. És én kifej ezhetlen gyönyörrel

sóvárogva tekintek a boldog szigetekbe . . . .«

Az ilyen szép képek a nép elméjében megmarad-

nak, s ha azt bet szerinti értelemben nem veszi is,

mert a török okos nép, nagyszer története bizonyítja, mikép

annyit elvon belle , hogy a haláltól nincs oka félni , s

túl a síron az irgalmas istentl csak jót reménylhet.

Sztambul középületei közt csaknem a legérdekeseb-

bek a szultánok, szultánnök és más nagy hivatalnokok
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síremlékei, mik turbák-nak neveztetnek, s a város min-

den részeiben elszórva találtatnak. Számuk a kétszázat

haladja. E pompás mauzóleumok rendesen a mosék mel-

lett, annak mekkai oldalán állanak. Többnyire szép

fehér márványból kör- vagy nyolczszögletes alakban

épitvék, magasak, szellsek, néha szines üvegekkel kira-

kott ablakok által megvilágitvák. A falakat mindenféle

arabeszkek, korán-mondatok s kék vagy zöld alapra fes-

tett aranyos fölíratok ékesítik. A boltozatról csillárok,

lámpák és selyembojtokkal fölczifrázott strucztojások

függenek, a márványpadozatot smyrnai sznyegek bo-

ritják. Némely turbát oszlopokon nyugvó csarnok fut

körül. Valamennyinek van egy fedett csarnoka, melynek

ajtaján chronographok az alapitó nevét s az alapitás

korát tudatják. A teremek a földben vaunak, s fölöttük

8 ujjnyi magas márványlap fekszik, közepén a szokott

nyilassal, s e lapra tétetik az üres, koporsószerü ravatal,

mely óriásilag nagy a szultánok turbáiban, és mindenik

hét drága shállal van befödve. Czédrusfából müvészileo-

faragott s gyöngyházzal kirakott rács veszi körül a ra-

vatalt, melyen a megholt turbánja gyémántos kócsag-

tollal fekszik, lábánál ezüst gyertyatartókban roppant

viaszgyertya-szálak állanak, mig fejénél s oldalt X alakú

székeken becses koránok várják az imádkozót.

E turbák közül legnagyszerbb a nagy Szolimáné,

szaraczén Ízlésben épitve : legújabb s legpompásabb a gö-

rög s olasz stylben alkotott II. Mahmudé, a csonka vagy

égett oszlop mellett, sót ez halotti háznak igen is pom-

pás, derült, ékes, inkább egy kéjlaknak illenék. Ellenben

az, mely az Aja-Zófia mellett van, szivrázó kegyetlen-

ségnek szomorú emléke. III. Amurat 18 fiat hagyott maga
utáu^ 8 az idsb III. Mohammed alig lépé trónra, 17 test-

Szemere IV. \'j
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vérét azonnal megfojtatta, st saját anyját s fiát Mah-

mudot is. Lehetetlen e meggyilkolt 19 rokon felékesitett

ravatalait nézni bels borzalom és csodálkozás nélkül,

azon, hogy e különben irgalmas s humánus nép, mely

az állatokat sem bántja, hidegvérrel eltrte e hallatlan

gyilkolást. De ez kivétel, mert a legtöbb túrba nemcsak

pusztán pompás mauzóleum, hanem egy-egy jótékony

intézet, melylyel nevét a fejedelem a maradéknál meg-

örökíti. Ilyen az, melyet anyjának tiszteletére III. Szelim

építtetett. Ez egy nyolczszögletü épület, melyben a Szultán-

Validé s két leánya nyugszik. Északra terül egy szép

kert, mely a bemenetelt keriti körül s hires emberek

sirhalmaival van tele. E kertre dl egy más épület, mely

magában foglal egy collegiumot 40 tanuló, két elemi

iskolát szinte 40 gyermek és egy tápkonyhát 40 szegény

számára, s az örökké csurgó forrásnál szolgák állnak

egész napon, kik az elmeuknek italt fényes réz-kupában

nyújtanak. Elölrl magas kfal emelkedik, itt-ott berá-

csozott nyiladékokkal s márványlapokkal, melyeknek zöld

alapján aranyos fóliratok tündöklenek. Mindenütt a leg-

nagyobb rend s leggondosb tisztaság uralkodik, s az egész

a török kegyességnek s közjótevségnek legkellemesb

képét nyújtja.

Sok kegyetlen uralkodót számit a török nemzet

története, de nem volt szultán, ki Sztambult egy mosz-

kéval, egy tanodával, egy könyvtárral, egy fürdvel, egy

kór- vagy tápházzal nem gazdagította volna. Ha mást

nem tn, saját sirján egy turbát építtetett, hozzá csatolva

egy vagy több jótékony intézetet. Minden ilyen középü-

let homlokán viseli az alapító nevét. S a kés maradék,

mely zsarnokságának szenved tanuja nem volt, százado-

kon át részesülvén jótetteiben, egyházában imádkozva,
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tanodájában ismereteket szerezve, fürdiben mosakodva, s

szomját oltva a vizbl, mi fölött neve tündöklik, nem
sznik meg rá emlékezni s emlékét áldani. Valljuk meg,

hogy e cselekedés a fejedelmek részérl, ha számításból

ered, politikailag okos, ha szivböl j, erkölcsileg nemes.

XIV.

Akmet-mosé. Ismerkedés egy dervissel, ki magyarul beszél. Magyar és török nem-

zet. Tudományok tisztelése és mvelése keleten. Iskolák és tanárok. Irodalom,

írók és költk. Könyvtárak. Az els knyomda alapitója egy magyar 1726. Mutat-

ványok Emeli politikájából és Nabi élettani költeményébl.

Sztambulba érkezvén, történt , hogy mindjárt az

els napokban szokásom szerint kalauz nélkül bolyongék

a város utczáin, s juték egy térre, mi hajdan a görög

császárok alatt hippodromnak, most At-mejdánnak ne-

veztetik. E piaezon áll egy régi obeliszk, s az érez kigyó

emlék, de én csak az Ahkmet moséját bámultam, melynél

Sztambulban van pompásabb és szabályo.sabb, de nincs,

mely a szemnek kellemesb volna,

E mosét a piacztól egy alacsony kfal választja el

hetvenkét ablakkal s három kapuval, mely utóbbiból egy

ell, kett oldalt nyilik. Bell e kerítésen a mosét tágas

udvar elzi meg, mely magas platánokkal van beültetve,

s maga a kfal belseje egy kolostorszerü csarnokot képez,

huszonhat ivvel , mely körül mindenik egy-egy rézzel

fedett dombtet által borittatik ; viszont minden domb-

tett egyiptomi gránitból faragott 26 oszlop tart fen, mit

mór Ízlésben készült gyönyör párkányzatok ékesitnek.

Az udvar kövezete íinom márvány-koczkákkal van ki-

l*
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rakva, s közepén egy hatszögü szkknt emelkedik, szinte

márványból, magas alapzaton épitve, ugy hogy hozzá

tizenhárom lépcs vezet. Ezenkivül a kfal küls két

oldalán, a hivk mosakodása végett, több források csö-

rögnek, melyeknek mormoló hangjába a platánok körül

röpked fehér galambok turbékolása kedvesen vegyül.

Maga a mosé egy nagy négyszöget képez, melyet

középen egy magas dombtet föd, mi körül még négy

más fél-kup áll, s mindezeket finom köbül faragott göm-

böly s izmos oszlopok támogatják. De a mi kivülröl

fkép gyönyör tekintetet ád az egésznek, az a födélbül

kinyúló több kerek tornyokon kivül ama sugár hat

minaret, mely mint ugyanannyi óriás fehér gyertyaszál

emelkedik körülte, mindenik átlátszó faragványnyal éke&

három-három erkélyt hordván magán, honnét a muezzinok

a hivknek az imádság idejét kiáltva hirdetik. Az egész

mosé sima tükörmárványból van épitve kivül és bell^

melyet a hosszú id e kedvezp éghajlatban nem barnit

meg , hanem itt-ott megsárgitván, azt ekkép mintegy

megaranyozza.

A mosé épen nyitva volt. Saruimat levetvén, kü-

szöbére lépek. Körülnéztem, és senkit nem látván két

szegényen kivül, kik két szögletben, szines szép gyékény-

sznyegen arczra borulva imádkoztak, beljebb menék és

egy féloszlop mellett csendesen megvonulék.

mi fölséges épület! Mi gyönyör m ! Mi szells^

mi magas, mi könny és mi nagyszer. Kivéve a gazdag

csillárokat, lámpákat s tarkán fölczifrázott strucz-toj ásó-

kat, mik selyemköteleken függenek, semmi bútorzat nincs

böiine, sem kép, sem szobor, sem oltár, sem orgona ; a

miráb vagy cathedra, melyen a korán s a szent-zászló

fekszik, lazalival, agáttal s jászpiszszal van kirakva, közel
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liozzá van a ni mbar, honnan a cseik a koránt ma-

gyarázza, átellenben a kutbé, karszék, hol az imán

a könyörgést hangosan felmondja. A mosé minden ékes-

sége bell, áll a nagyságban, a magasságban, a mvészi

arány harmóniájában, a színes márvány- s porezellán-

darabokban, mikkel a falak itt-ott Ízletesen ki vannak

rakva, és az ablakokat beszegélyzö czifra arabeszkekben.

Oly nagyszer volt ez egyszerség, oly ünnepi ez üresség,

oly vonzó e tisztaság ! Mintha e pillanatl)an épült volna

föl e templom, s várná az imádkozókat. Egyik ablakán

a kúpnak épen a nap szeme nézett be, mintha Isten

szeme volt volna, ki házába tekint. A legmélyebb csend

uralkodott körültem. A cseiid szüli a magányt, a magány

szüli az elmélkedést, az elmélkedésben szentelödik meg a

szív és emeldik fel a lélek. Mi más ez, mint az imád-

kozás állapota ? S ily értelemben én imádkoztam.

De ez imaházban, mint minden moséban, leginkább

feltnnek a koránbeli szent mondatokat jelent óriás

aranybetük mesterséges s valóban Ízletes fonadékai. Ide

jegyzek fól néhányt :

»Az emberek legjobbja az, a ki felebarátaínak használ.

«

»Ki jóra vezérel, olyan mint az, a ki jót cselekszik.

«

»A világ csak rövid ideig tart, a cselekedetnek becse

a szándékban van.«

»E világ a hívknek tömlöcz, a hitetleneknek pa-

radicsom.*

»E világ egy dög, s kik azt éhezve kívánják, ebek.«

»Isten földnek és égnek fénye. E fény olyan, mint

a falon az ablak, melyben mécs ég kristály-üveg alatt

;

az üveg tündököl, mint csillag, a mécsben egy áldott
fának olaja gyiij tátik meg, sem keleti, sem nyugati
olaj az, világít annak, a kinek akar.«
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Mintegy negyedóráig bámulva szemlélem a gyönyör

épületet, mely anyagi dolgoktul üres lévén, a teremt

szellemi jelenlétével volt tele, midn egy dervis belép, s

engem megpillantván, felém tart, aztán megállapodik^

köntösömet, mi egy zöld attila volt, gondosan vizsgálja,

ismét közelebb j, éles szemekkel nézve rám, mit én

haragra s megbotránkozásra magyaráztam. Tudván,

hogy engedelem nélkül keresztyénnek moséba lépni nem

szabad, legalább nem tanácsos, meghajtám eltte maga-

mat, s indulék az ajtó felé.

De a dervis egy nagyobbat lépvén, utamat állja.

Szeme közé tekintek , mintegy kérdezve , mit akarna

velem? » Semmit, — feleié ö magyarul, — csak mint

magyart üdvezelni akarom. « Le nem Írhatom, mint meg-

lepett e helyen a magyar szó. Egy perczig azt hivém,

egy átöltözött utazó, de csak egy perczig hivém ezt

;

keleti arcza, a sötét szem, a sasorr, a rendkivül halvány

br, a déli barna szin, a beretvált f, a leng hosszú

fehér szakái, a szerzetes öltözet ósága, s ugy testének

egész tartása, mint arczának keletileg sajátságos kifeje-

zése az ellenkezrl gyztek meg. Ömlengve felelék neki,

s köztünk beszélgetés kezddött, és talán hangosabb, mint

illett e helyen, mert mihamar monda : »Kérem, hagyjuk

el a mosét, ily hangos beszéd nálunk az imaházban szo-

katlan, de im a müezzinek a minaretekben megszólaltak,.

a könyörgés ideje közéig, a nép gyülekezni fog.«

E szerencsés ismeretségnek köszönhetem , hogy a

török nemzet állodalmi s házi életébe mélyebben bepil-

lanthattam. adta az eszmét török ruhába öltözködnöm,

s ekkép vele fenakadás nélkül megnézhettem mindent, a

temetket, turbákat, fíirdket, iskolákat, mosékat, szultáni

palotákat, kivéve a háremeket, midn a nk bennük
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valának, ide o sem nem vihetett, sem vinni nem akarf.

Ugy látszik, ö n^ília a kormánytól tudományos utazások-

kal bizaték meg Ásia és Európa több országaiban, bír-

ván a török, arab, persa, görög, f'ranczia, magyar, szerb

»

örmény nyelvet, melyek közül az els öt nyelven jól

mind irt, mind beszélt. A mekkai szent zarándoklást

ötször végezte, Magyarországban nyolczszor volt, meglá-

togatni Budán a szent Bab á n a k azon sirját, mely a

császárfiirdö felett, a szólók k(*)zepett egy kis fejér ká-

polnakép emelkedik. Nemcsak tudós, de okos és fi'lvilií-

gosodott török volt, csodálta nyugat haladását a mvészet,

ipar és tudományok terén, de a nélkül, hogy kelet nagy

szellemeit kevésbbé becsülte volna, s bár a keresztyén

világot alaposan ismerte, nem sznt meg lenni kegyes

muzulmán. Ali emir név alatt kívánta, hogy emlékeze-

temben éljen.

Miért ne vallanám be tudatlanságomat ? Bár is-

mertem fordításban kelet több iróit, s kivált páratlan

költit szenvedélyesen kedveltem, de a török nép törté-

nete s fóleg annak indulata, szokása, erkölcse, élet-módja

elttem ismeretlen világ volt. Nem hiszem, hogy volna

a földön két szomszéd ország s két rokon nép, mely egy-

mást oly kevéssé ismerné, mint a török s magyar nép.

Mi csak a harcz terén érintkeztünk, a béke na})jaiban

nem vevénk egym;ís dolgairól semmi tudomást. Majd két

századig lakták az ozmilnok földünket, de ez esvüttlét-

nek semmi nyoma nem maradt sem nemzeti, sem népi

életünkben. Kóluk minden emlék egy török-torony m'--

mely Viírban, egy török-ut itt-ott az erdben, egy töri)k-

kut a mezn, egy török test-domb a sikon, néhány k(>l-

temény s monda a csaták ama napjaiból : ritka család

visel trirök nevet, kevés arcz emlékeztet vérvegyülésre ; :*
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mindazon emlék, mi tlük megmaradt, pár fürd s ama

két minaret Pécsett és Egerben. A vallási különbségben

alapuló kölcsönös düh nem engedé e két népben a nem-

zeti rokonság nagy eszméjét felcsirázni, s csodálkozva

haliam nem régiben, hogy III. Napóleonnak egyik mi-

nisztere formulázta e fontos gondolatot, kérdvén egy ma-

gyartól : ha a panszlavismus keleti Európában oly vész-

teljes eszme, ennek ellenében nem lehetne a török-

magyarság fajeszméjét életre hivni ? . . . Szóval, mióta többé

nem tusázunk egymással, ö tengereinek partján méláz,

mi a Kárpátokhoz dlve szomorkodunk, nem gondolva

egymással; s ugy tapasztaltam a két országban, hogy ha

a kölcsönös ismeretlenségben egymás dolgaira nézve a

két nemzet hasonlít is, de a magyar megvet lenézéssel

gondol a törökre, egészen barbárnak hívén azt, míg a

törökben a magyar iránt nagy jóakaratnak s becsül

vonzalomnak számos jelét vettem észre.

Mindezt szintén elmondám az sz dervisnek, ki ezt

tudni látszott, mondván, hogy utazván Magyarországban,

e körülmény sem kerülte el figyelmét, mert eltitkolván

nyelvünk ismeretét, midn a közhelyeken s kávéházak-

ban megjelent, jól értette, mit körülte beszélni hallott,

de könyveinkbl is sokat birt és olvasott. »Nem gylöl-

tök, jól tudom, de lenéztek, s ti csupán arra emlékez-

vén, hogy hóditó foglalásunk által nemzeti fejlödéstö-

ket meggátoltuk ; elfeledétek, hogy egy ujjal sem illet-

tük, mi álladalomnak, népfajnak s embernek legbecsesb,

t. i. a lelkiismeret szabadságát, — templomaitok szen-

tek voltak ; — nem, nemzetiségtök fejldésének szabad

menetelét, — mi, mint hóditók, nyelvetökön beszéltünk

és azon irtunk ti nektek ; s nem, drága autonómiátokat

,

miknek engedelmeskedétek, a törvényeket tinmagatok al-
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kottátok . . . Yal(3ban .sajnálatos, liogy általában kelet

és nyugat, s különösen a török és magyar jobban nem

ismerik egymást. Hiszen ha két okos ember összetalál-

kozik, igyekszik egymást megismerni, s gyakran az ilyen

ismeretség mindkét félre né/.ve hasznos, ellenben kik

egymást nem ismerik, ok nélkül is ellenségekké válnak. Ez

magyarázza meg, hogy a török és magyar bár szomszéd,

de mivel nem ismeri, nem is szereti egymást. Ti észt

is alig hisztek emberben, ha az turbánt visel, tudományt,

mveltséget épen nem, st csodálkoztok, ha olvasni és

Írni látjátok. Pedig mi keletiek állánk a tudományok

bölcsje körül, ti nyugatiak azokat több szerencsével és

sikerrel müveihetitek, de több szeretettel nem, s nagyobb

becsben azok nálatok bizonyosan nincsenek, mint ná-

lunk keleten vannak több ezer év óta.

Halld, mit mond a próféta hagyományos szózata a

tudományról

:

» Tanítsátok a tudományt, mert ki azt tanítja, is-

tent féli ; aki azt kivánja, imádja öt; ki arról beszél, az

urat dicséri ; ki a felett vitatkozik, szent harczot viv ; ki

abból oktatást ad, alamizsnát osztogat a tudatlannak ; és

a ki azt birja, az magának barátságot és jóakaratot szerez.

»A tudomány mutatója annak, mi jogos s mi jog-

talan, világ az ösvényen a paradicsomba. A pusztában

meghitt kalauz, kisér minket a vándorlásban, a magány-

ban velünk társalog, örömön és szenvedésen keresztül ve-

zérünk, ékességünk barátink eltt, pánczél ellenségünk

ellen. Általa emeli f(')l a mindenható azon férfiakat, kiket

a jónak és igaznak országában uralkodókul választott.

Ezen férfiaknak emlékeik aztán ntánoztatnak és példány-

képen állittatnak íel. Angyalok vágynak barátságukra

és szárnyaikkal ket be;írnyékozzák. Minden a mi van
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szárazon és vizén, a tenger állatai, a bogarak, ragadozó

állatai a földnek, és a mi ezen jó és jeles, mind törek-

szik nekik hódolni. Mert a tudomány a szivnek élete a

tudatlanságnak halála ellen, a szemnek világa a jogta-

lanság zavarában.

»Altala jutnak a szolgák a földi és mennyei legna-

gyobb boldogság birtokába. A tudomány tanulása fölér

a böjttel, és annak terjesztése fölér az imádkozással ; az

embernek mindenkit barátjává tesz, a jónak és rosznak

ismeretére vezérel. A nemesbe még magasb érzelmeket

leheli, a gonosz szivébe pedig részvétet csöpögtet . . .«

Közönséges hiedelem a keresztyéneknél — folyt? tá

a tudós dervis némi lelkesedéssel, — hogy általában
az izlamizmus a felvilágosodás terjedésének gátja, kü-
lönösebben pedig a török faj, tudatlanságra van kár-

hoztatva.

Mindkét állitás oly hamis , mint hibás ; a történet

kézzelfoghatólag meghazudtolja mindkettt.

Bizonyltja ez, mikép azon sötétséget, melybe a nép-

vándorlások után két század óta Európa elmerülve volt,

róla az arabok megjelenése derité föl. Arábia szerencsés

fekvésénél s népeinek kalmárhajlamánál fogva, az indu-

sokkal, chinaiakkal, persákkal, szyrusokkal, egyiptomiak-

kal, görögökkel, szóval az ó-világ valamennyi magasb m-
veltség népeivel érintkezésbe jvén, s mint népfaj a ter-

mészettl szemlél tehetséggel bven megáldva lévén :

igy történt , hogy az arabok lnek az úgynevezett ter-

mészeti tudományok valóságos megalapítóivá. Mig a gö-

rögök s rómaiak Arisztoteles nyomán járva, csak az o r-

g a n i c u s tárgyak vizsgálásával foglalkodtak, az arabok

egy magasb fokra emelték a természet tanulmányát, t. i.

megismerni s kimagyarázni a természeti erket, amint
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azok fel oszol váll, elválván s rokonulván, uj testeket ké-

peznek. Ez lön alapja mind a gyógyszerészetnek, mit tu-

dományilag elször az arabok müveitek ki, mind a clie-

miának, mely ha kezdetben, mint késbb a középkorban

is, nem volt ment az alchimia s bbáj vegyitekétl, do

annyi bizonyos, hogy a természet ismeretét k uj esz-

mékkel ffazdaíjitották. Ok alkották az els botanicus ker-

tet Cordovában ; k forditák szanszkritbi arabra a hires

Csuraka és Szuszruta orvosi könyvet, és k századokon

át a gyógytudományban is vitatlan tekintélyly el

birtak. Mély és sok oldalú vizsgálataikban tetemesen eh"-

segiték ket azon nagy utazások, miket mint kereskedk

karavánokkal s hajókkal szárazon és vizén nemcsak nye-

reség, de ismereteik gazdagitása végett tnek, ugy hogy

nincs népfaj, mely egészen az ujabb idkig oly nagy uta-

zókat s oly messze utazásokat mutathatna fel ; kik mel-

lett Marco Polo késbbi utazása egészen elhomályosul.

Tehát k voltak azon kor legbiztosabb és legtanultabb

geographusai is, mindaddig, mig a sor a spanyol s portugál

felfedezkre nem került. S habár k mindezen tudom:í-

nyokban sok oly kincset nyújtanak, mit az indusoktól,

chinaiaktól, egyiptomiaktól, phoenicziaiaktól stb készen

vettek át, mi áll az asztronómiára nézve is, mint a kik

az indusok csillagtábláját magoknak megszerezték ; de az

is bizonyos, hogy trojiicns éghajlat alatt lakván, hol az

örökké derült mennyboltozaton a Cvsillagok myriádjanyilt

könyv gyanánt áll a vizsgáló ember szeme eltt, folyto-

nos szemlélés, észlelés, csillagvizsgáló tornyok épitése, s uj

mér eszközök fóltahílása és alkalmazása által oly meg-

lep fölfedezésekre jutottak, miket az emberek csak szá-

zadok múlva fogtak fel, s miknél fogva k az asztronómia

tulajdonképi megalapitóinak is neveztethetnek. De az el-
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vont, a tiszta mathezisz számitásainalc terét is uj fölfe-

dezésekkel tágiták, k adván hozzá az eszközt is, az úgy-

nevezett arab szám-jegyekben, s igy nem szenved kétsé-

get, hogy a chemia, optica, asztronómia, mathezisz, bota-

nica s általában a természettudomány jelen tökélyére azon

els magvakból ntt ki, miket azon arab, azaz, keleti és

muzulmán tudósok elhintenek, kik Al-manzur Harun-al-

rasid, Mamun, Motazem hires k alifok udvarát ékesiték, s

Euphrattól a Guadalquivirig, Chorazantul Közép-Afrikáig,

tehát három világrészben apostolkodva hirdették uj ta-

naikat.

Ne hidd azt , mit Amru-ról mondanak a ré^i kró-

nikák, hogy az alexandriai nagy könyvtárt megégette

volna, hat hétig fiitvén vele négyezer fürdszobát ; a

monda csak két phanatieus iró állításán épül, kik 580

évvel késbb éltek, mint mikor mondatik, hogy az eset

történt volna. Hogy lehet ilyesmit föltenni az arab, a mu-

zulmán néprl, mely Bandádban hatezer tanárt és ta-

nulót táplált, mely Kairóban húsz academiát alapított, s

könyvtárában 100.000 kötet kéziratot rzött , mely Cor-

dovában 180,000 kötettel birt, s Andalúzia városaiban

70 könyvtárt állitütt ?

Kelet költirl nem is szólok , ti ket még nem
értétek utói, és soha nem fogjátok felülhaladni. Es elfe-

ledtétek-e hogy mióta a szép Spanyolország áll, egy kies

paradicsomkerthez csak azon része hasonlitott, melyet a

muzulmán arabok müveitek '? S ez országnak nem egyet-

len emlékkincsei-e azon mpaloták és templomok, mik

itt-ott világszerte csodált omladékokban hevernek ?

Mi a török faj elleni vádat illeti, ez megbocsát-

ható azoknak szájában, kik birodalmunkat nem ismerik.

Kétségkívül sülyedénk ujabb korban, mélyen sülyedénk,
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de tagadom, hogy volna ország, hol a tudomány nagyobb

becsben tartatnék, mint a férfiak is, kik annak terjesz-

tésével foglalkoznak. St szabály volt egykor, hogy ta-

nulókul csak a jó erkölcsüek vétessenek fel. Ki a tudo-

mányokhoz akart járulni, annak elóbb belsképen meg
kellett tisztulnia ; mert mint az angyalok tisztátlan házba

nem lépnek, a tudomány sem megy be tisztátlan szívbe.

A rósz erkölcs ifjak visszautasittattak, hogy bnös kéz-

ben a tudomány romlás eszközévé ne váljék. A tanár

czim nálunk oly czim, mely soha el nem évül, l)ármi

eredet s állású legyen a tanitó, és növendéke bármi

magas polczra emelkedjék, idvel lett legyen bár nagy-

vezérré, ez soha nem sznik meg öreg vagy szegény ta-

nitója iránt a legmélyebb tisztelettel viseltetni. Tudod,

hogy van Nagy Sándor mondása Arisztotelészrl törökre

forditva ? »Atyám égbl földre hozott, tanítóm fijldrl

égbe emelt.

«

Kedvelt gylhelye volt a tudósoknak Olynip fölsé-

ges hegysora, melynek gyönyör völgyeit és tetit ellep-

ték a dervisek, sáutonok, seikek, remeték
(szahidák), kik jámbor életet élve, napjaikat itten, a

kies természet, saját leikök és isten boldog szemlélésében

tölték el. S a kolostorok és remetelakok száma napról

napra szaporodott, melyek az erds hegyet, aljától kezdve

annak ormáig elborították. Mint midn a szoríralmas

méhraj elröpül és megszáll egy virágos kertben ott, lio

legtöbb illatot talál, ugy éltének k ott. A kegyes élet

szent tétlensége egy vidám természet s enyhe éghajlat

ölében leirhatlan varázszsal bírt a szemléld emberekre.

Es a vallás híveit csakhamar követték ide a tudósok és

költk, Khiali és Kozrev itt dolgozták ki classicus becs
vallás- és jogtanmunkáikat, mint a nagy seik. Albes-
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tárni, s a nagy-biró Alfenári, és a mindezeknél nagyobb

Mohammed is, a vallás- és törvénytudomány e legrégibb

óriásai. Itt énekelte Mola-Kozrev, az els török nagy

költ illatos dalait ; Vazi Ali itt kötötte diszes bokrétába

a poezisz és rhetorika legbecsesb virágszálait, és Khiali

magas röpt lantja szintén itt zendült meg. E sok ke-

gyes, tudós, lángesz, szent élet ember csaknem mind

ott nyugszik most Olymp tövében, s midn a vándor az

erdkbe belép, egy kedves szag ti meg orrát ; szellemi

üdvözlés az, melylyel a lelkek az áliitattal közeledt kö-

szöntik és fogadják.

En tudnék sok százat, talán ezreket nevezni, kik

felejtve földi létöket, a tudomány és elmélkedés határ-

talan tengerébe teljesen elmerültek ; ennyi önmegtaga-

dással a tudományt nyugat emberei aligha mvelték, ha

több sikerrel is.

így okoskodának k. Mi a testi gyönyör ? Semmi
más, mint egy kellemetlen érzésnek puszta eltávolitása,

tehát negativ. Az evésben nincs más gyönyör, minthogy

éhemet lecsilapitom ; a szerelemben nincs más kéj, mint

hogy eltávolítom azon kellemetlen s nyugtalankodó ér-

zést, mi a nedvek túláradása által elidéztetik.

Ellenben a szellemi gyönyör valódi kéjt, tiszta,

tartós élvet, örökös boldogságot nyújt. Hol van oly ne-

mes, tiszta, magas gyönyör, milyet lelkem az elvont

igazságok és az isteni titkok körüli felfedezésében talál?

Leljek meg csak oly kisded igazságot, mint egy harmat-

szem, s a tudomány egész tengere ömlik ki belle. Találjak

föl csak egy vonalkát a csillagok útjában, s egész világ-

rendszerek törvénye nyilik meg elmémnek, mintha azt

nem föltaláltam, de én teremtettem volna. Ah, ez u ha-

tártalan élvezet

!



— 239 —

Azt tudod, — f'ülytatá a kiiiifirithetleii dervis, —
hogy az ozmán birodalom a szeldzsukok birodalma

után jött létre. Ezek utolsó fejedelmeinek egyike volt

Alaeddin, a bölcs, ki béke idején napját három részre

osztá, egyet az uralkodásnak, egyet a tudósokkali tár-

salkodásnak, egyet a történettudománynak szentelt; éjje-

lébl pedig csak egy rész volt az alvásé, kettt az áhí-

tatra 8 az erkölcsi munkák olvasására fordított. Midn
Dzsengis-Kán ell N a s zi r e d d i n L i 1 1 a h nagy tudós

hozzá menekedett, ennek elébe ötezer tudós mene

tiszteletképen, oly nagy vala ezek száma. Jele, hogy

nála igaz hónukat találták fel. Maga Melek sak, egy

más uralkodó, kilencz városban építtetett mosékat, aka-

démiákat, kolostorokat. Es minden városban egymást

érte a sok uj mosé, a sok uj iskola, alapításaikban a

magánosok a fejedelmekkel versenyeztek.

Ilyen példákat láttak szultáuaink magok eltt

ragyogni. Már Urkán, a második szultán, egy egész had-

járat martalékát tanodák építésére ajándékozta. S e rész-

ben egy fejedelmünk sem maradt hátra. II. [Nlohaiumed

magában Sztambulban tizenkét mosét, s ugyanannyi is-

koliít s tápházat épitett, mert nálunk c három eszme

:

vallás, tudomány és jótevség együtt j;ír, mint a görög

mythologiában a három gráczia válhatlan összeölelkezés-

beii ábrázoltatott. Minden teljes mosé körül szokott lenni

egj'^ ftanoda (m e d r e s z s z e) ; egy t e t i m m e, több

szobákból álló lak, a tanulók számára ; egy i m a r e t,

hol a szegény tanulók s más szkölködk hetenkint két-

szer vagy többször ételt kapnak; egy daredzsifa
(kórház); egy timarkhán (rültek háza); egy khán,
idegenek és utazók szállóhelye ; egy m e k t e b (kisgyer-

mek-iskola) ; egy k i t a b k h á n (kiuiy vt;ír) ; egy s z e-
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b i 1 k h á 11 (liut-tpület) ; egy h a m a m (fürd) és egy

iskolája a prófétai szent hagyományoknak, mint szokták

mondani — a lélek tisztán tartására.

És a tanárokat az ilyen iskolákban az álladalom

fizeti, néhol gazdagon ; de ha jutalmuk nagy, becsületök

még nagyobb. Egykor nálunk tanárul léphetett fól min-

denki, ki valamely tudományban magát ersnek érezte.

Nem ritkaság öreg embereket is tanitványkép látni, mert

senki nem szégyenli tanulni azt, mit nem tud. Történt,

hogy ki egy szakban mint hires tudós s tanár foglalko-

zék, székébl lekelvén, mene annak leczkéit hallgatni,

ki t elbb mint tanitvány hallgatta, mert mindenki ta-

nitvány abban, mit nem tud, mester abban, mit bir. Az

ezüsthajú tudóst tisztelték már éveiért is, de ha a lángész,

ifjú alakban jelent meg, az foglalta el a tanári szé-

ket, és az sz mint tanitvány foglalt helyet. Ez az egyen-

lség a tudományok világában.

Igaz, bátor és méltóságos viseletökkel a tudósok

magok vivták ki. hogy ekkép tiszteltessenek. Nálatok még
a múlt században is a tudós és költ az udvari koldus-

nak egy neme volt, ki az isteni észt a hizelgésnek hit-

vány cziterájakép pengette, ezek nálunk sem hiányoztak

néha, de a testület maga luindio- magasan állott. Így

emlitem meg Molla Koránit^ Il-ik Mohammed oktatóját

;

ez egy szilárd és tekintélyes férfiú volt, ki tisztelte, de

nem félte a szultánok hatalmát. A még ifju Mohammed-

hez azon utasítással küldetek, hogy ha kell, a pálezának

is vegye hasznát. Ezt a koronaörökösnek elmondta,

ki szemébe nevetett, — ö pedig azonnal rávágott . .

.

Haláláig II. Mohammed oldala mellett marada e bátor

és tudós ember. A szultán vezérséggel kinálta mog. de

ö nem fogadta el. De a földet sem csókolta meg eltte,



— 241 —

hanem mint vele egyenl muzulmánnal kezet fogott,

mondván: üdvezellek. Egy más, Ebul-Vefa hires

zenész és költ, magányba elvonulván, midn a szultán

t többször meglátogatta volna, végre eltiltá ettl, mond-
ván, hogy boldog elmélkedéseiben senki által nem akar

háborittatni. Nálunk a nagy irók és lángelmék a szel-

lemi birodalom fejedelmeiül tekintetnek. E rangra a

világi nagyokat, st a szultánokat is törekedni látod,

mint a mely egy más, egy szellemvilági rang és mél-

tóság. Az épen nem ritkaság, hogy a szultán leányait

pap, tudós, költ vette el nül, mindkét fél egyenlen
megtiszteltetve érzi magát, s a nép ezt ugy tekinti, mint
a földi és szellemi nagyság ill szövetségét.

Bzultánaink közül tiz költ volt, t. i. Il-ik Amu-
rát, IT-ik Mohammed, Il-ik Bajazid, Il-ik Szelim, Ill-ik

Amurát, líl-ik Mohammed, IV-ik Amurát, Ill-ik Szelim,

a legkitnbb költ-szultán I-s Szelim volt. Ezenki-

vül több herczegfi a fejedelmi házból, mint a hires és

szerencsétlen Dzsem, a bor és kehely édes dalosa.

Igaz, a török irodalom nem oly 'gazdag, mint ke-

let némely népeié, de nincs tudomány, melyben jeles

elméink erejöket meg nem kisértették volna. Azt nem is

emlitem, hogy vallás- és törvénytudósaink mi számosak,

mi jelesek, hanem arra figyelmeztetlek, hogy az erkölcs-

tant, geometriát, chemiát, orvostant, asztronómiát ép
ugy mveltük, mint a geographiát, philologiát, logicát,

metaphysicát. Forditásokbul ismerjük Arisztotelészt s

Hellász több bölcseit. Ke mái maga 12 tudomány,

Sururi pedig 307 tudomány és mvészet encyklopediá-

ját irta meg, hozzáadván a fbb irók életrajzát és mun-
káik czimét, és e két tudós már 1500 körül élt. Biro-

dalmunk történetét iróiuk kézrl-kézre adták, mint egy
SzemerelV. ]g
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fonalat, akképen, hogy minden kitnbb uralkodó, min-

den jelesb tett különös dicsitvel is bir. Kétségkivül

sok hitványság is van közöttök, de például, Ibn Kaldum,

a történeti prolegomenák, — és Kocsibeg, az ozmán biro-

dalom sülyedése okainak irója, mély belátással taglalták

az eseményeket, mint Európában a hires Montesquieu,

kit mi itt leginkább ismerünk. Valóban kár, hogy kö-

zületek a török nyelvet senki nem érti, évkönyveink

ismerete a magyar történetre sok világot vetne ; ha

magas eszméknek azok nem kútfejei , de a tényeket,

miket itt talán nem ismertek, bennök hiven elbeszélve

találjátok.

Csupán 1590-tl 1630-ig, e rövid idszakban,

ötszáz tudósnál és Írónál több élt.

Költink száma pedig összesen kétezerét meg-

halad. Ez egy oly dics tér, hova mindenki törekszik,

ki hirt szomjaz, a szultán, ki uj fényt óhajt homlokára,

a pap, a varga, a kovács, a kapunálló, ki szerencsét és

hirt itt reményi és néha talál is. S az egyenlség jeléül

a szellemi verseny e terén a nagyok letévén rangjai-

kat, uj név alatt lépnek el, a polgári rendek pedig

melléknevet vesznek föl, mintha ez más élet volna, mint

a földi, s itt mindennek uj név alatt kellene megjelennie.

vÉs költink a költészet minden nemét mvelték, — a

drámát kivéve, a szinház ellenkezvén vallásunk elvével,

— Írtak epigrammokat, gúnyverseket, rimes leveleket,

bor- és szerelemdalokat, versbe foglalták a törvényeket,

a történetet, alig van szultán, s nincs emlékezetes tett,

melynek saját eposza nem volna, st még idegen hsök

tetteit is megénekelték, mint Nagy Sándorét ; végre, s

ebben költink legjelesbek, megénekelték az erkölcstan

parancsain kivül a böjtöt, koránt, prófétát, a világot, a
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teremtést, és fölemelkedtek a ma^-as isten lelkesült dicsüi-

téséig. E bségrl fogalmad leend, ha elmondom, hogy

Firdusi, a persa költ, 00,000 páros versbl álló nagy

eposzt Írván, egy ugyan ilyen nev török költ t ha-

ladni akarta, és bölcs Salamonrul 360 folio kötetben

irt hs költeményt. Il-ik Bajazet azonban, kinek ajánlá

müvét, 80-at kiválasztván belle, a többit tzbe vettette.

Költink voltak s vannak a nk közül is, Fetnah, Nedem,

Leila, legjelesb Zeineb és Mihr, kik török Zaphónak ne-

veztetnek, ez utóbbi Amáziábul való, ki egy Iskender

(Sándor) iránti gyöngéd vonzalmát énekelte meg, platói

szerelmet lehell levelezését a tudós Mnejedsadéval hol-

táig folytatta.

Mint mondám, a mi fénykorunk, irodalmunké is,

nagy Szolimánnal együtt leszállt. Mi a jelent illeti, min-

denütt, hol mosé van, a legkisebb török faluban is van

ingyen iskola a gyermekek számára. Az elemi oktatás

nálunk igen el van terjedve, 100 gyermek közül legfö-

lebb öt nem tud olvasni, ez oly kedvez arány, milyet

sok keresztyén ország nem tud felmutatni. Nagyobb vá-

rosokban a mosék mellett academiák vannak, Kairóban.

Adrianápolyban, Bagdadban, Hrou.sszában , külön véve,

40— 50 létez. Sztambulban 1763-ban 275 mosé volt,

tehát csaknem annyi academia is ; most a mosék száma

a 300-at haladja, velk az academiák száma is szaporo-

dott ; fbb iskolákban tanittatnak : iírammatica, svntaxis.

logica, metaphysica, philologia, a trópusok tana, stylus

rhetorica, geometria, asztronómia és calligraphia, mi ná-

lunk nem könny tanulmán}-, mert az egy valóságos

mvészet, az irás némileg más alakú lévén, a szerint, a

mint az iratnak tárgya a kor.ín, vagy Ítélet, vagy igaz-

gatás, vagy kereskedés. Távol legyen tlem, a tanítást,

Ití*
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mit fbb iskoláink nyújtanak, a német s franczia akadémi-

ákban nyerhetöhöz liasonlitani ; én fontossáorot az álta-

lános népmüveltségben helyezek, s állitom bátran, hogy

a török nép abban, mit minden jó muzulmánnak tudni

szükséges, t. i. vallás, a próféta hagyományai, könyör-

o-és és mosakodás szabályai, alamizsna, mekkai zarán-

doklás, alaposabb oktatást kap, mint milyennel a leg-

több országokban a keresztyén alsó néposztály dicseked-

hetik. Jól érts meg, nem a keresztyén s muzulmán m-
veltséget hasonlítom össze, nagy felsöbbségét annak el-

ismerjük, hanem csak azt mondom, hogy a török népben

a muzulmán mveltség jobban el van terjedve, mint

nálatok a népben a keresztyén cultura.«

A jó dervis egyen siklék át, tanodáik fhiányai-

nak eladásán. Ezeket kettbe lehet összevonni: t. i.

hiányzik olyan közép-iskola, mely az ifjakat a polgári

hivatalpályára készitené el, ilyen különös elkészítésben

csak azok részesülnek, kik ulemák kivannak lenni, mely

föltételezi, hogy a tanítvány a törvényt (koránt) négy

szempontból tanulmányozza : mint vallást, mint jogtant,,

hozzáadva az irott törvény magyarázatának s az él

szóbeli hagyományoknak teljes ismeretét. De ez hosszú s

fáradságos pálya, 15—20 évig tart, türelme kevésnek

Van hozzá, mindenesetre ez kizárólag tisztán papi s

birói pálya, mely Törökországban összeolvadva van ; az

akadémiák viszont csak literatúrai nevelést adván,,

e szerint épen a legfontosabb, t. i. a polgári, s politi-

kai ág van elhanyagolva. A második, és valamennyi

magasb oktatással közös hiány a tanitás modorában

fekszik. Ez teljesen alaptalan, oktalan, s pusztán arra

alkalmas, hogy a tanuló elméjét nevekkel, számokkal,

idézetekkel, definitiók s fölösleges megkülönböztetések
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tömegével végképen megzavarja. Olyan ez oktatás, mi-

lyen a középkorban a mienk volt, midn minden tudo-

mány a seholastica szörszálhasgató vitáiból s egy finom

dialeetica mesterséges fogásaiból állt. Sokat tanul a sze-

gény tanuló, de igen sok hiábavalót, hypothesist tények

helyett ; mi bségnek látszik, az meddség, mi rendnek,

az zavar, eszmék helyett kitételeket s képeket tanul,

forog egy körben, el nem haladva, tévedés lévén, mibl

kiindult, s abból igaz, való soha nem származhatik.

Ezért vannak a legtöbb positiv tudományokban hátra a

törökök, tiz esztendt a szegény szorgalmas s z o f t a

(jogtanuló) abban töltvén el^ száz meg száz könyvbeli

idézettel bebizonyítani, hogy Ebu-Bekir, Ali vagy Omer

igaz utóda volt-e a prófétának, vagy hogy a mosako-

dásnak melyik modora valóban törvényes?

Azonban 1845 óta a kormány igyekszik mind e

hiányokon segíteni. Tanárait Európának különböz or-

szágaiban képezteti, egyetemet s több szakiskolákat ulu-

pitott, nemcsak katonai, mérnöki, orvosi, de tanítóképz,

gazdászati s polgári hivatalnokokat nevel tanodákat is.

így reménylhet, hog}' a török nemzet apródonkint a

keresztyén népekkel egy szinvonalra emelkedvén, szo-

morú elszigeteltségébl kilép, s ha eddig inkább embe-

rek sokasága volt, nép lesz belle ; ha eddig inkább

mint vallásfelekezet élt, nemzetté válik, s elvesztvén az

ert, mit neki hajdan a fanatismus adott, ennek helyét

^gy ^j eszme fogja pótolni , a felvilágosodott ha-

zafiságé.

Mi a könyvtárakat illeti, azokon kivül, melyek a mo-

sók részeit teszik, — mint azoknak részei az akadémiák is,

az ifjak oktatására, s a tápházak a szegények tartására, —
a mintegy ezer könyvtárbul 40 tár nyilvános (török



— 246 —

neve : kitab-kán), miket vezérek, muftik s más gazdag

polgárok alapitottak. Az épületek, mikben a tárak álla-

nak, többnyire szépek s Ízletesek, a teremek tágasak és

szellösek, a kéziratok velinre irvák, s veres, zöld vagy

barna marokin brbe kötvék, hasonló szin tokban tar-

tatván, melynek oldalán s a lapmetszetén a munka czime

nagy betkben olvasható. A könyvek, oldalaikon feküsz-

nek, tartalmok rendje szerint, üveges vagy rácsozott

s/.ekrényekben. Mindenik könyvtárban van könyvlajstrom

is, s azonkivül van egy három nyelven irt általános

lajstrom, melybl egy példánynyal mindenik könyvtár

bir. A nyilvános könyvtárak hetenkint öt napon nyit-

vák, s a tárnokok az olvasókat nagy készséggel szolgál-

ják. Minden könyvbl szabad kivonatokat tenni, azokat

egészen is lemásolni, de a könyvet kivinni nem szabad.

Az olvasó teremben a legmélyebb csend s a legnagyobb

tisztaság uralkodik, s a mi hallatlan, itt dohányozni

sem szabad, pedig a török mindenütt pipázik, még a

minisztériumokban is a hivatalnokok dohányozva dol-

goznak és fogadnak.

Leggazdagabb könyvtárak : a szeraji 4440, a Mo-

hammed-moséi 1625, a Szent Zófia-mosébeli 1527, a

Szolimán-mosébeli 2000, a Nuri-Ozman-mosébeli 8000,

Abdul-Hamidé 1604 munkával (nem kötettel) stb., szó-

val, a nyilvános könyvtárakban lév könyvek szá-

mát 75,000 kötetre lehet tenni, mi ha nem sok, szám

szerint, de becsre nézve nagy kincs, ha meggondoljuk,

hogy csaknem mindez finom velinre irt, mvészi ékítmé-

nyekkel gazdag , és szépirók által gondosan másolt

könyv, s minden kötet annyiba került, mennyit Euró-

pában az úgynevezett ritka, pompás kiadások köte-

teiért szoktunk fizetni.
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A nyilvános könyvtárak legszebbikének egyike az,

melyet Ragib Moliamraed, egykori nagyvezér, s egyszers-

mind bölcs és költ, 1762-ben alapitott. Bels kapuján e

fólirat olvasható : »Istennek magának dicséret ! Isten jó-

voltából, és azon czélbul, hogy neki tessék, Mohammed
vezér, Ragib (a tanuló) melléknévvel, alapitá ez intéze-

tet 11 79-ben. « Az épület hosszudad négyszeglet, nyilt

csarnokkal körülvéve ; a terem magas és szinte négyszeg-

let, három oldalán tiz-tiz ablak két sorban világítja

meg. Födözete, középen egy ékes dombtetbl áll, oldalt

négy fél-kiippal, mik márványoszlopokon nyugosznak, ez

utóbbiak mindenikében egy csillár lóg le, bronczbul ugy

öntve, hogy ágai erkölcsi mondatokat képeznek. A közép

dombtet alatt van a terem közepén a négyszeglet

könyvszekrény, aranyozott sodronyrácscsal körülfonva.

A falak hat lábnyi magasságban kék és fehér persa fé-

nyes téglával vannak ékesen kirakva, s rajtok kiterjesztve

a hires Burda költeménynek fordítása, 14 hüvelyknyi

aranybetükkel irva, zöld alapra. A padozat körös-körül

kissé emelt, finom gyékénysznyeggel befödve, melyen a

török tudósok és tanulók keresztbe vetett lábakkal ülnek

,

s itteni szokás szerint térdeikeu irnak. A legnagyobb

csend és rend uralkodik a teremben, csak midn az

imádság órája közeledik, kelnek fól helyeikbl a jelen-

levk s közöseu végzik könyörgéseiket ; más nesz nem
hallatszik, mint az udvari márvány-kut vizének egyhangú

csurgása, mely mint egy török iró mondja, arra való,

hogy a tudomány ég vágyában megszomjazott emberek

szomjaikat csillapítsa, — és a galambok és gerliczék szerel-

mes nyögése, melyek azon myrthusz, rózsa, fige, granát»

czyprus és szlfákon fészkelnek, mik az alapitó sirja

felett a kertben hs árnyékot tartanak.
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Legfontosabb ágai a török irodalomnak a theologia,

jogtudomány, bölcselet, költészet és történet.

A theologiában emlitést érdemel Szisztan Kalif

magyarázata, mely 100 folio kötetbl áll, — Mufti Kasztalani

müve, ki 60 kötetben a prófétának s tanítványainak

600,000 mondatát magyarázta ; a jogtudományban
legfontosb Ibrahim Halebié, Multeka czim alatt, mely

27,000 jogkérdésre feleletet s véleményt foglal magában, —
Mollali Kozrevé, Dörrer (gyöngyök) czim alatt 1450-böl, —
Mufti Ali Dzsemmali fetva-gyjteménye 1510-böl, kinek

szokása volt ablakából egy kosarat lebocsátani, melybe

mindenki bele tehette a kérdést, mire feleletet óhajtott s

mit másnap a kosárban megtalált. E szó: fetva, feleletet,

végzést, Ítéletet jelent, s Törökországban szokás, mieltt

pör kezdetnék, a muftitól véleményt kérni, mi sok pör-

nek elejét veszi. A kérdés név nélkül tétetik, röviden, s

a felelet ép oly rövid, de nevét a mufti mindig aláirja.

lm egy példa: kérdés: »Ha Zeidamaga rabszolgáját

Alit, 10 évi szolgálat után eladni akarja, jogosítva van

Ali felelni urának, hogy 9 éven túl rabszolgaságra senki

sem kényszeríttethetik?* Felelet (:= fetva): »Nem, hanem

vallásos szempontból dicséretes dolog az ur részérl rabszol-

gáját 9 év után szabadnak nyilvánítani, de ha nem gon-

dolkodik ily emberileg, legalább adja el oly személynek,

ki nemesebben érez. « A jogtudományt a muzulmán népek

közül a törökök leginkább mvelték, s ha az arabok az

izlamismus apostolai, ha a persák annak költi, a törökök

méltán annak politikusai s jogtudósai. A bölcsészet s azzal

rokon tudomány-ágakban , mint logica, metaphysica, rhe-

torica, asztronómia, a törökök sok arab s görög munkát

fordításban birnak , de eredeti iróik sem hiányoznak;

ezek közül egy Fanari, 1. Mohammed idejébl, kinek
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családjából majd négy századon át a birodalomnak legje-

lesb statusférfiai származtak.

Költikrl már szólék, mint arról is, liogy a szul-

tánok közül tiz költ volt. A költk versei divánokba

összegyjtve adatnak ki, az utolsó diván majd 3000

költ müveit adja. A török költészet különbözik a persa

s arab költészettl ; a persa kizárólag lyrai s elégiái, az

arab inkább epicus, a török kiválólag didacticus. Mig a

persa hangzatos nyelvén, lelkének keservét nyögve pana-

szolja el, vagy szerelmet, bort, kéjt énekel meg, olyan

modorban, mely Salamon szabados énekeiben uralkodik

;

mig az arab csatákat, regényes kalandokat, csodával ha-

táros tetteket zeng meg, mint egykor a troubadourok, kik

bizonyosan az arabokat utánozták : a török költk leg-

nagyobb része dogmaticus, bölcselked, tanitó, a monda-

tokat szereti, inkább a jót, hasznost, erkölcsöst keresi,

semmint a szépet ; hol a tudományok szellemi gyönyö-

reit dicséri, hol a világi dolgok múlandóságáról szól,

hol a teremt végtelen tulajdonait taglalva , magasz-

talja, és lelkesült érzéssel búvárkodik vallásának titkos

myszteriumaiban, melyek költi ;íbr;índokra tágas tért

nyitnak.

Egy keleti szójárás igy jellemzi a három népet : az

arab ékesszóló, a persa méz, a török tudomány.

»Akarod tudni , mi lett Salamon pompás trón-

jából, — mondja Füzuli, — kérdezd meg a szeleket és a

vihart !«

» Rohanjon ki kezedbl a l)kezüség fol3'ania, a

nélkül, hogy zúgását füleid hallanák, « mondja egy más.

íme néhány vers forditásban, azokon kivül, miket

már közöltem

:
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Két életssahály

.

tígben, földön az lesz boldog,

E tan után ki él s forog

:

Jó szívvel várd tarátodat,

Ellened' jó képpel fogadd.

Másnak ne okozz gyötrelmet,

Különben mi tetszik, azt tedd.

Megróva más nincs koránban

Csak a törvény ellen mi van.

Hös.

Mint diadalmas hst, ne azt magasztald te,

Ki hatalmas karral másokat letipor.

Magasztald, ki saját kebelét legyzte,

Midn abban lelke, mint vész, haragra forr.

Bölcs.

Megbszülni rósz tettet rósz tettel,

Bölcseség csak annak, ki külst néz.

Ki a dolgok lényegére figyel,

A bölcs, roszért is mindig csak jót tesz.

Szahály.

Akarod tudni, jó hogy vagy és hogy szelid?

Adj mezt annak, ki neked mérget ád,

Ne üzd el fád alól, melynek árnya husit,

S gyümölcsöt adj, követ ki sújt reád,

Ki szivedet durván ütve bántja.

Fizesd vissza aranynyal — mint bánya.

Aasik basa, ki 1332 körül élt, az embert, mvelt-

séget s istent e mysticusz, de mély jelentés sorokkal

dicsérte

:
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Minden ember egy világ,

A nép a birodalmak lelke,

A mveltség a világ lelke,

A tudomány a lelkek lelke,

Isten minden lelkek lelke.

A török nép az értelmi fegyverek csapásaira igen

érzékeny, nem egyszer történt, hogy egy találó epigramm

vagy egy gúnyvers egy nagyvezért buktatott meg. Szel-

lemi tusákban minden keleti fajnak nagy kedve telik, s

kétséget nem szenved, hogy ha az idszaki irodalom itt

•gyökeret ver, a töröké egy lesz a legélczesb s legérde-

kosbek közül. Nefi, lAMk Amurat alatt, bökversei s paj-

kos humora által volt hires költ. A közönség kedvencze

lett. De elbízván magát, s a nagyvezért gúnyolván, rá-

galmazván, halálra Ítéltetett. Sikerült a Kizlár-Agaszszihoz

(— fekete herélt fhivatalnok) menekülni, ki t pár-

tolván, tüstént papirt s tintát hozatott, a nagyvezérnek

lévén Írandó mellette. írás közben azonban egy tintafoltot

csöppentett a papirra. Haragosan kér más papirt. De a

szerencsétlen Nefi, nem birván szatyricus erén uralkodni,

monda : »Kegyelmes uram, nem szükséges, hisz ez csak

egy méltó c öpp arczodnak izzadságából. « A pártolóbul

uj üldözt c inalt, s bátor gúnyáért életével lakolt.

De a tö rök irodalomnak legnagyobb kincsei a törté-

neti dolgozatok. E nép három világrészben oly nagy dol-

gokat vitt végbe, hogy természetesnek kell találnunk, ha

sok elme, ösztönt érze magában azokat az emlékezetnek

í*^^j egyezni. Az Írókat e szakban két osztályra lehet so-

rozni : é 1 e t- és t ö r t é n e t-irókra. Amazok a birodalom

nevezetesb embereinek, fejedelmeknek, vezéreknek, muf-

tiknak, seikeknek, tudósoknak, költknek, szépiróknak,

festészeknek, derviseknek, ulemáknak, építészeknek stb.
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életét Írták meg ; egyetlen ilyen nagyobb, 1560 eltt meg-

indult, s többek által folytatva szerkesztett munka 400 j

liires ember életrajzát adja. De e biograpliiáknál még be-

csesbek az évkönyvek, melyek a birodalom történetét,

kezdetétl a jelen korig, 1380-tül 1850-ig, szakadatlan fo-

lyamatban adják. Nekünk magyaroknak bizonyosan nincs

ilyen kimerít, részletes, s fleg ily folytonos történeti

irodalmunk, s kétlem, bogy Európában sok ország volna,

melynek története egykorú irók által ekkép hiven föl-

jegyezve volna. Szádedin, Najma, Rasid, Tselebi Zadé,

Sakir, Izzi, Vaszif, Pertev stb. a jelesebb szerzk.

Méltányos Ítéletet keleti irókrul bo/ni bajos nekünk

nyugatiaknak. Mind felfogásuk, mind szellemök, mind

eladásuk különbözik a miénktl. S babár a török iró

eladása a persáénál s arabénél kevésbbé túlzó, kevésbbé

virágos, de még sem tárgyilagos, tele különös liasonlitá-

sokkal, elhalmozva költi képekkel, áradozó körülirások-

kal, túlzó trópusokkal, bizarr figurákkal, miknek özöné-

bl az egyszer tényt mintegy ki kell halászni. Ritkán

mondja a török krónikairó, hogy valaki meghalt, hanem

majd : »lelkének madara kiszökvén kalitkájából, az ég

felé röpült, « majd: »az élet kaftánjából kivetkztetett ;«

a nyert diadalt igy fejezi ki : »és ekkor a gyzelem tu-

lipánja a földbül kivirult.*

Mi e munkák bels tartalmát illeti, a tények el-

sorolásában az idrendet a szerzk megtartják ugyan

liiven , de az események bels összefüggését nem für-

készik , nem határozzák meg , s eriticai vizsgálódás

nélkül Írván , munkáik philosophiai becscsel kis mérték-

ben bírnak.

De mind e hiányok mellett csalatkoznánk, ha azt

hinnk, hogy valódi értékök nincs. St épen fhiáuyuk,
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a tulbség és részletesség, egyik nagy érdemök ; a jeles

embereknek, kiknek tetteiket rajzolják, gyakran szó sze-

rint itlézik mondataikat, mik a hst, annak jellemét, a

hely szinét, a kor szokásait meglepöleg festik ; néha

gyönyör adomákat közölnek, adják a vezérek katonai

szónoklataikat, melyek némelyike azon darabok mellett

méltán megállhat, melyeket Titusz Liviuszban és Thuky-

dideszben olvasunk ; néha a szultánok beszédeit s rende-

leteit Írják le, mik olykor ezeknek irodalmi nagy ké-

szültségökrl tesznek tanúbizonyságot. Szóval , bvek
ugyan, de szinték ; virágosak ngyan, de igazmondók; ha

keveset okoskodnak, de meg sem hamisitják a tényeket

pártczélok szerint, s az ekként századok folytában nap-

rul-napra, évrl-évre gyjtött adatok készen várják azon

magasb elmét, mely bellök oly biztosan alkothatja a bi-

rodalom pragmaticai s észszer történetét, mint az épí-

tész könnyen épithet palotát az anyagokbul, miket szá-

mára mások összehordottak.

Az idszaki irodalom Törökországban kévésbbé van

még kifejldve. 1825-ben jelent meg az els hirlap fran-

czia nyelven; jelenleg Sztambulban 13 idszaki lap lát

világot, t. i. 2 török, 4 franczia, 4 olasz, 1 görög, 1 ör-

mény, 1 bolgár nyelven ; valamennyi idszaki lap számát

az egész birodalomban 35-re lehet tenni.

Beszélgetvén a tudós dervissel a török irodalomrul,

monda egyszer : »Ti magyarok, nem is tudjátok, hogy

történetünkben nem egy magyar él jó emlékezetben.

Nemcsak régenten Orbiín, a tanult ágyús, kinek sege-

delmével vette be Il-ik Mohammed elbb Rumili-Hiszárit

a Boszphor európai oldalán, s aztán Sztarabult magát,

nemcsak ujabb idben Omer basa, ki nekünk ujabl) id-

ben kitn szolgálatokat tön ; több hires nagyvezéreknek
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tulajdonit évkönyvünk magyar eredetet, s Ibrahim eífeudi,

ki 1726-ban az els török nyomdát alapitá, szinte ma-

gyar renegát volt. A nagyvezéri levéltárban most is

megvan azon emlékirat, melyet , ki a portánál tolmács

s segéd volt, a kormánynak e tárgyban benyújtott, meg-

jegyeztetvén róla, hogy : »Ibrahim, magas portai segéd, a

tudományokban s nyelvekben rendkivül jártas, s a m-
vészetekre nagy természeti képességekkel biró férfiú.

«

Késbb, ez érdemiért, a nyomó (= Bakmadzsi) mellék-

nevet kapta. Mig élt, 17 igen jól választott közhasznú

munkát adott ki, s halálával, mely 1743-ban következett

be, a nyomdaintézet is megsznt, s uj nyomda csak

1784-ben állíttatott. Sztambulban jelenleg több fejedelmi

s magányos nyomdák dolgoznak, s mind itt, mind Egyip-

tomban naponkint szaporodik a nyomtatott munkák száma,

a közértelmiség nagy hasznára s boszuságára a pár ezer

szépiróknak, kik félnek, hogy könyvmásolási dús kerese-

tökben fogyatkozást szenvednek, de a czéh érdekén itt

is gyzni fog a haladás szelleme, s nincs irodalommal

foglalkozó török, ki ne tudná, hogy a könyvnyomtatás be-

hozatalát Ibrahim Bakmadzsiban egy magyarnak
köszönheti.

»Te emlitéd, — mondám a dervisnek, — Sururit, ki

307 tudomány encyclopediáját irta meg? Hogy értsem

azt ? Mi nem ismerünk annyit. Aztán mi az a válperecz-

tan, lábnyom-tan, pusztábani utmutatás-tan, forrás fel-

fedezési, idjárási, testtag-származási , madárrepülési, ár-

nyékórai, imádságid, a szerelemre gerjeszt italok, a

korán-olvasásnál a nyughelyek tana?«

»Mi els kérdésedet illeti, feleié a dervis, szorosan

véve nincs annyi tudomány ; hanem tudósaink, elisme-

rem, helytelenül, minden nagyobb fejezetet; a tudomá-
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nyok mindeu nagyobb ágát. egy tudománynak neveznek.

Mi a többit illeti, azok részint furcsaságok, mik ujabb

idben kezdenek elenyészni, mint a köd, mely sok ideig

födte a völgyet ; de részint van ezekben sok, mi babona-

sággal határos, a nélkül, hogy babonaság volna mindaz,

mi nektek annak látszik. A forrásfolfedezés Asia sivata-

gain egy hasznos tan, s illet avatottaink, kik kevesen

vannak, kútfk feltalálásában ritkán hibáznak, — Móses,

a maga korában alkalmasint az avatottak közé tartozott.

A pusztábani útmutatás tanát a nép az állatoktul ta-

nulta el, mert a csillagok fekvésén kivül egyik fdolog,

mire ügyelni kell, a föld különböz szaga. A lábnyom-

tant kelet puszta sivatagjaiban alig lehet nélkülözni, s

pásztoraink a nyombui az állatnak még nemét is meg-

ismerik. Mint a test alkatából bárkinek mely nemzet-

ségbli származását, st a szerelmi titkokat is képesek

néha fölfedezni, kivált ott, hol a fajok nem vegyültek

mással össze, mint egykor az aralj sokáig elkülönözve

élt másoktul. A magnetismus, mit nálunk igézésnek ne-

vez a nép, örökid óta ismeretes, mit jó emberek or-

voslásra, roszak különbféle bnök végbevitelére használnak ;

ti e legszellemibb titok- és csodateljes ert csak Mesz-

mer óta ismeritek. Hidd el, kelet nemcsak az emberi

nem bölcsje, az a gondolatok s eszmék kútfeje is; niucs

iiagy gondolat, a világnak uj alakot adó, mely nem ke-

leten fogamzott volna, de a végzet, ugy látszik, akként

rendelte, hogy nálunk a jó, mint kis mag hull el, fája

Európában n fel, drága gyümölcseit Amerika fogja szedni.

«

»De téged alkalmasint inkább érdekelnek a politicai

tudományok. Emeli irta meg a fejedelmek ethicáját.

Talán érdekelni fog tudni, mint gondolkodtak Íróink már
igen-igen sok századok eltt

:
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»A királyok kormánya, — mond Emeli, — vagy

jó, mi a népek jóllétét akarja, st azt, mi nekik legjobb ;

vagy rósz, mely a népek boldogságának árán önz czél-

jait ártékony és bnös módok által törekszik elérni, Az

elsnek alapja az igazság ; az barátai gyanánt tekinti

alattvalóit, az igyekszik a népnek a legszükségesb és leg-

kivánatosb javakat megszerezni, ilyen a nyugalom, biz-

tosság, igazság, szabadság stb., az megzabolázza mind-

azon szenvedélyeket, mik ezekre nézve veszélyesek lehet-

nének.

A második a jogtalanságra támaszkodik , népeit

rabszolgáknak nézi , a rosznak minden nemeit terjeszti,

az igazságtalanságot, az erszakot, a szolgai érzést, a ha-

szonvágyat ; és ekkép igyekszik magát a hatalom birto-

kában fentartani.

És mivel a népeknek hiedelme rendesen az, mi ki-

rályaiké, mind a kétféle kormány erkölcse és viselete

utánoztatik maga a nép által is. Ezért helyesen mondák

némely fejedelmek: mi az idk szellemei va-

gyunk . . .

Ki uralkodni akar, ékesitse fleg : 1. anyai sziv,

2. szilárd jellem, 3. nemes dicsvágy, 4. kitartó és szelid

türelem, 5. hajlam nagy és közhasznú vállalatokra, 6.

bsége szellemi és testi szép tulajdonoknak, 7. olj^an je-

les férfiak nagy száma, kik t a kormányzásban segiteni

képesek ...

A polgárok következ négy osztályának kell

arányban és egyensúlyban kell minden államban talál-

tatni, mint találtatik az emberi testben a négy véralkat,

mint a természetben a négy elem.

Elsk a toll urai, azaz : a tudósok, hivatalnokok,

a birák, a politicusok, orvosok, költk . . . Ezek tartják
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fen a nyugalmat, rendet és a tudományokat. Mint az

ember testében a phlegmaticus véralkat, mint a terem-

tett világban a viz-elem.

Másodikul jönnek a kard urai, azaz : a bel- és

külbiztosságnak minden védei, kik a csendet a határo-

kon és ezeken bell fentartják. Mint az ember testé-

ben a cliolericus véralkat , mint a teremtett világban a

tüz-elem.

Harmadikul következnek a kereskedés urai, mvé-
szek, mesteremberek, kalmárok, kik a termékek és áruk

adásvevése által a népeket egymással szövetségbe hozzák.

Mint az ember testében a sangvinicus véralkat, mint a

teremtett világban a lég-elem.

Negyedikül jönnek a föld urai, a földmivelök, a

munkások, kik a három más osztály táplálásáról gondos-

kodnak. Mint az ember testében a melancholicus vér-

alkat, mint a teremtett világban a föld . . .

És hallgasd, — folytatá a dervis, mit tanácsol az

udvari embereknek :

Ki hivatalánál fogva nem kénytelen a fejedelmek

udvarába lépni, kerülje azt, mert régóta hasonlittatik az

udvar a tzhöz, és az udvaronczok tolakodása az ostoba

állatokéhoz.

Kinek tiszte a királyokat tanácsolni, az közeled-

jék hozzájok alázattal, tisztelettel, kíméléssel és gyöngéd-

séggel, mert k hasonlitnak a hegyi patakhoz. Ki a le-

rohanót hirtelen akarja vezetni, elsodortatik, de a ki

elejébe lassankint, bokrokból — mely nö s terjed, —
állit gátat, az tetszése szerint fogja vezetlietni.

Ha a fejedelem, barátjának szólit, te azért ne fe-

ledd el, hogy a te urad. Mennél bizalmasb iránta,

annál nagyobb tiszteletet mutass iránta.

Szemére ÍV. 17
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Soha se emlegesd régi szolgálatidat, hanem uj ta-

nácsok és tettek által ujitsd meg igényedet elismerésre,

mert a fejedelmek könnyen elfelejtik a szolgálatokat,

melyeknek sora félbeszakasztatott.

Nincs nehezebb hivatal a miniszterénél, melylyel

folytonos veszdés és irigység jár. Ezért neveztetik v e-

z i r-nek mi teherhordót jelent.

Nincs nehezebb mesterség a kormányzásnál,

alapja legyen: jog és méltány, intézje: a jog s

a viszonyok kivánata ; eredménye: a társaság életének

békés és szabad fejldése . . .

És nálunk — tévé hozzá a tudós öreg — külö-

nös tudományt képez a királyok mulattatása is, melynek

egyik ágát teszi azon mulatságos történetek és tanúsá-

gos apologok ismerete, melyek által kellemes alakban,

szinben és modorban szoktak a fejedelmeknek a szük-

séges, bár néha keser izü igazságok és dolgok el-

adatni.

«

A mily nagy gyönyörrel olvasom keleti irók mun-

káit, oly nagy vágyat érzek magamban, bellük egyet-

mást közölni. Roppant hiba, hogy mi magyarok keleti

eredeti kútfkbl nem meritünk, fleg hogy költink a

keletieket nem tanulmányozták. Ásiai faj lévén, lehetet-

len, hogy az ásiaiakkal szellemi rokonságunk ne legyen,

ele hiszen ennek b nyomait láthatjuk is a népmesékben,

dalokban és jellemben ; hátramaradásunk talán ép az át-

ültetés következménye , a keleti emberi ösztön, büszke

lélek, forró képzelet küzdik bennünk a nyugati mvelt-

séggel s befolyással ; hasonlitunk ama narancs- s pálma-

fához, mely nyugat hs és zordonka ege alá hozatván

át, itt illatos narancs helyett savanyu almát, gyümölcs

helyett puszta levelet terem.
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Én még mindig várom amaz ismeretlen magyar költt,

kinek romlatlan elméje keleti költk ihletében szenteld-

vén meg, a nemzet ásiai származásának kijelentje, kép-

viselje lesz, annak éneke az eddigiekéhez nem fog ha-

sonlítani, de rá fog a nemzet ismerni, mint a számzött

a hazai édes dalokra, miket oly rég nem hallott, hogy

feledve gondolta ket, de hallván újra, rajok azonnal

emlékezik

Mit közöljek a keleti irókbul ? Legfölségesb költe-

ményeik mind hosszak , a rövidek bármi szépek, hason-

lítanak egy nagyszer szép vidéknek az egésztl elvá-

lasztva tekintett részecskéjéhez. Ki az egészet nem ismeri,

arra bizonyosan nem fog hatni egy kis töredéke. Ismerni

kell, habár könyvbül, kelet szép egét, ragyogó napját,

csodálatos virágait, sajátságos szokásait, nemzeti vallásos

hagyományait, hogy költit érthessük. Nem nevetsétres-e

nekünk, midn kedvesének deli termetét Hahz acserökéhez

(puszpáng) hasonlítja ? Igen, mert ez nálunk egy alacsony,

hitvány bokor, de keleten a leggyöngédebb és leo-ke-

csesb sugár csemeteszál. Példabeszédeik s bölcs mondataik

méltán hiresek ; mint a derült ég, oly végtelenül tiszta,

könny és mély mindaz, mindenik a költészet s böl-

csesség legtökéletesb összeolvadása egy-egy kis szép gyöno-v-

szemben, de ezek csak egyes drága kövek, megészet nem
képeznek. — Vallási szemléldések körül forgó metaphy-

sicai értekezéseik prózában s versben annyira az arab,

persa s török nyelv, st szók és betüalakok alapján mo-
zognak, hogy bár fellengz mysticus képhalmazaikból

néha meglep mély értelem szól hozzánk, mint sö-

tét felhk mögül éjjel felénk egy-egy kedves csillag su-

gárzik ki, nem tudnék egy rövidebb darabot kiválasz-

tani, mely egy keleti vallásos költrl vagy tudósrul
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kell képet nyújtson. Végre legczélszerübbnek találtam.

Nabi effendi iratából pár czikket lefordítani. O
1632-ben született, föhivatalokat viselt, korának egyik

legjelesebb bölcse és költje volt, s 1694-ben irt fiához Abul

Khairhoz egy erkölcsi verskölteményt ily czira alatt

;

»Khairije«, melyben 35 szakaszban különböz tárgyakrul, p.

o. »az alamizsna jelességérl, isten ismeretérl, a türelemrl,

az árulkodásról, a pipere hiúságáról« stb. fiának atyai ta-

nácsokat ékes nyelven ád. E munka szeretett Kölcseynk

gyönyör parainesisét juttatja eszembe. Czélja ugyanaz,

bár két századdal elbb irva, mi ezé, nyelve mindkett-

nek páratlanul csinos és zengzetes, az erkölcstan minde-

nikben egyenlen tiszta és feddhetlen, a magyarban több

a tudományos adat, ismeret, alap , magasb az elvont

szemléldés, egyetemiesb a bölcselkedés, de ha a török

mben a költi alak nehézségeit, a bels eszmerendet,

a gondolatok tiszta kifejezését, a tanácsok gyakorlatisá-

gát, kor- s helyszerüségét, a polgári egész életpályára

kiterjedését, végre ha az eladás könnységet, ragyogását^

az egész mn átlengö szellemi er teljes elevenségét, s a

bölcseségnek és költiségnek szerencsés párosulását tekin-

tem, kénytelen vagyok a koszorút a török Írónak oda Ítélni.

Belle két szakaszt im lefordítok.

»As alamizsna jelességérl.

drága gyöngy, egy nemes családnak legméltóbb

Örököse, a legutolsó fillérig oszd ki a törvény (korán) által

rendelt alamizsnát ; ez üdvnek és áldásnak tkéje leend rád

nézve. Az alamizsna isten tartozása, óvakodjál lefizetésé-

ben hanyagnak mutatkozni. Te, kit az ur mindennel oly

bven elláta, nem sietnél gazdagságodat megtisztultatni ?

Az alamizsna a szegény vagyona, ha te azt visszatartóz-
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tatnád, igazságtalanul beszennyeznéd a különben jogosan

szerzett birtokot. Mit te isten törvényének engedelmes-

kedvén adni fogsz, tízszeresen fogja neked visszafizetni.

Ha vonakodol , áldását visszavonja és gyarapodásodat

romlás váltja fel. Gazdagság, mely alamizsna által nem

tisztul meg, mihamar elenyész ; ellene intézi rohamait a

balsors. Ellenben az, melyet jótétemény megszentel, olyan

mint a vetemény, melyet isten megáld. A magvak, miket

ide-oda elhintesz, felnnek és megsokasodnak, és azoknak

hasznát veszed mind e, mind a más világban. Az, ki az

Ínséget s gazdagságot teremte, az alamizsnát a szegények

osztályául jelölte ki. Mindenhatóságának átvizsgálhatlan

titkánál fogva, téged vagyonossá, mást szegénynyé tön.

Ne tartóztasd vissza igazságtalanul, mi a szegényt illeti,

add meg mihelyt ideje eljött. A törvényes alamizsnát

pótold önkénytessel. Ez olyan, mint a galy, mely a má-

siknak torzsén n. A szent könyvnek hány mondatai

nem bizonyítják érdemeinek jelességét? Szegénység nél-

kül a gazdagságnak nem volna becse ; igy rendezte ezt

az, ki mindent rendezett. A szegények tüköréi a dúsak-

nak: minden dolognak természete ekkép jelenti ki magát

az ellentétekben. Mit tehetnél te a sors ellen, ha a helyett,

hogy gazdag vagy, szegénynyé tett volna V Az Ínségnek

szemlélete a gazdagokat jó tettekre ösztönzi ; alkalmat ád

nekik vagyonosságukkal becsületet í^zerezni. Ha e mu-

landó világ utczáin szegények nem volnának, javaidat az

alamizsna által mikép tisztultatnád meg V Ha a szköl-

köd elfogadni vonakodik, nem neki, neked van okod

búslakodni; ha elfogadja, te válsz az lekötelezettjévé

Avag}' nem -e eszköze a te boldogságodnak és szerencséd-

nek? Mit mondjak! egy uj jótét azok közt, miket

istentl kaptál. Tudd meg, az urnák egy kegyelme az
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hogy koldust küld a hivböz, mivel az alamizsnának haszna-

azé, ki azt adja.

Köszönd meg az urnák a jókat, miket adott, álta-

lok ekképen dicsséged még jobban fog tündökölni. Te-

kints a szegényekre szives részvéttel, óvakodjál hozzájok

durván szólani. Légy irántok nyájas és szeretetreméltó.

Terjeszd ki a szükölködkre kincseidet : ezekhez minden-

nek joga van, ki éhet szenved. Házadnak kapuja legyen

a szegények gyülhelye, jótéteményid méltók legyenek ha-

talmadhoz. Nem dicséretesb dolog-e táplálni a szerencsét-

lent, ki éhezik, semmint egy nappal többször böjtölni, —
és segiteni a szkölködkön, semmint költségünkön több

mosét kiigazittatni V Érdemesb a szomjazónak vizet adni,

mint évenkint búcsút járni Mekkába. Dicsség és tisz-

telet annak, a ki körül hemzseg a szenvedk sokasága.

Áldott a gazdagság, mely a szegények nyomorának eny-

hitésére szolgál. O mi irigylésre méltó sorsa a gazdagnak^

ki jótéteményeit ezer meg ezer szükölködre árasztja ki

!

Nem az áldásnak folyama-e az, kinek bkezsége fele-

barátaira kiárad ? Ne tekints a szegén3^ekre lenézéssel, ne

hányd szemökre az adományt, miben ket részesited. Nagy-

lelkséged örvendeztesse meg a gyermekeket, és szomo-

rodott sziveiket nyájasságod vigasztalja meg. Áldottak

legyenek a kincsek, miket isten ily dics czélra rendelt^

mik, gyógyitó balzsamok a gyámtalan árvák seb-

hedt szivén ! Szelid kézzel törüld le könyeiket, édelgé-

sed bárcsak felejtetné el velk szüléiket, kik már nin-

csenek. Ha dolgaidban gyarapodol, ha kegyeivel a gond-

viselés elhalmoz, ne lépj a hálátlanság útjára ; fuss el

arról lelkednek minden erejével. A hála gyakran egy

üres szó, inkább tetteidben legyen az, semmint szavaid-

ban. Midn isten szolg.íit kenyér, ruha nélkül látod,
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elttök ne zárd be a bkezség ajtaját ; ne lökd vissza

azokat, kik feléd kér kezeket nyújtanak. JBárki le*^yen

hajlékodban, ne kimélj semmit, helyezd elébe a vendég-

szeretet asztalát. Bánj vele érdeme szerint, tiszteld mél-

tóságához képest. Ha alkalmatlanná vált, légy türelmes,

talán egy szócskával szivét meg fogod nyerhetni. Vajha

csalódás ne töltse be szemét könyekkel ; ne tagadj meg
tle semmit, ha csak lehetséges. Avagy nem akarnád-o

t minden gondtul megóvni és valamennyi kivánatában

elésegélni ? Ha nincs hatalmadban t kielégíteni, csak

legalább megtagadásod szelid módja ne keseritse el. El-

méjét nyugtasd meg szives szavakkal, szivét kötelezd le

jó akarattal. Hogy tört szivvel ne hagyjon el
,

gondolj

arra, mit fognál te az helyében cselekedni? Hányféle

módod nincs háládat bebizonyítani ! Nem, a hálának

nem lehetne szabni határokat. Az emberi elme nem ké-

pes annak érdemét felfogni, mint nem képes azt méltó-

lag teljesíteni. Jótéteményidet oszd menten minden kér-

dezéstl, ne legyen az isteni fölségen kivül más tanujok.

Ovd magad, azokat ggöt lehell szavakkal emlegetni

:

az ür fogja tudni leemelni róluk a lepelt, a mivel azokat

szerénységed befödte. Menthetbbek a részegség bohóságai

a jó tetteknél, miket szemrehányás kisér. Sokan vannak,

kik szemérem miatt nem kérnek ; te magad menj azok-

nak elébe, kik részvétedet megérdemlik. Hányan nem
buktak le a jólét ölébl, s a szerencsétlenség hányat nem
tiport össze lábaival ! Ki ekkép kínlódik nyomorban, ha

szinte nem folyamodnék is nagylelkségedhez, menj te

hozzá, nyújts neki segédkezet, ez jobb lesz, mint jjompás

palotákat épiteni. Gyzdjél meg ez igazságn'd : hogy jó

cselekedeteid hasznát tenmagad veszed. Ha jó tetteidet

kétszinüség szennyezi be, azok sem neked, sem azoknak,
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kik kapták, nem fognak használni. Egy szkölködnek

segélyt vinni sokkal jobb, mint a gazdagokat költséges

lakomákhoz meghívni. Asztalnál ülve, rovásodra nevet-

nének s bírálgatnák legkisebb fogyatkozásaidat. Vendég-

szeretet, adatva a dúsgazdagoknak mi más mint tékozlás V

Ez mind ezen, mind a más világon, mit hoz rád a pokol

örök kinjain kiviüV Kivéve, ha az nagy bajok megelzése

végett kikerülhetlenül szükséges volna, — de mindig, mi-

kor bség uralkodik nálad, a szegényeket s árvákat is

hivd meg, hogy abban k is részesüljének.

«

y>A jó természet dicsérete.

te drága gyöngye az élet tengerének, választott

példánya a tulajdonok szépségének ! légy szerény és birj

egy dervisnek szivével. Elégedjél meg kevéssel, gyakorold

az alázatosságot, a szerencse rózsás kertében verj gyö-

keret. A szelídség, nyájasság, a jó bánásmód által szük-

ségképen meg fogod hódítani a szabad embereket. Illik

az, hogy a jó természet ember szemöldét hunyorítsa s

homlokát redkbe vonja ? A készség, a jó lelkület ragyog-

tatják a szív tükörét. Miként a mosolygó arez isten

irgalmának jele, ugy a zsémbes arcz ok kárhoztatni.

Rósz erkölcsök, romlott szokások, gonosz természet

szükségképen kárhozatba visznek. Lehet-e szenvedni mo-

dorát a ggösnek? Az elbízakodás egy ördögi hiba, is-

meretlen a mennyei udvarban. Ne társalkodjál a ggös-

sel, kerüld t. Ha mellé ülni kénytelen vagy, nmtass

iránta alázatosságot. A bölcsek, ámbár színlett mérsék-

lettel, mondák : légy kevély azzal, ki kevély ; hol az

egyenetlenségre ok van, igyekezzél alázatod által annak

elejét venni. Gg és elbizakodás az emberi természetnek

megrögzött nyavalyiíi s gyógyithatlan sebei ... Ne en-
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gedd magad hivatalok és méltóságok által elragadtatni ;

ne állj homlokegyenest az ur haragjának elébe. Nagy-

ság és fenség istent illetik, hogy találnának ezek helyet

egy rabszolgában ? Minden cselekedeteidben légy készsé-

ges, soha ne nyújtsd ki kezedet, vele másokat bántani.

Ha gg és fenhéjázás mutatkozik benned, a boszuló is-

ten még rokonaid közt is elleneket támasztand. Tegyük

fól, hogy rangod égig emeljen, még sem vagy egyéb,

mint az Ur rabszolgáinak utolsója. Ajtódbul durván

senkit ne utasits vissza ; se ruhád szélét, se kezedet ne

csókoltasd másokkal. Bár mi magas polczon ülj, szolgai

hódolatot ne kivánj. Neked arczoddal földre kell borul-

nod, hát miként illenék, hogy egy szolga, mint te, ru-

háját és kezét csókoltassa? Saját érdemedrl ne csinálj

hamis véleményt, a mennyire lehet, ne követeld az elsbb

helyet ... Ne kérkedjél rangoddal s híreddel más eltt,

hogy terhére ne essél. Köszönts másokat nyájasan és

szerényen, s ne kivánd senkitl, hogy jelenlétedben állva

maradjon. Ha becsülettel bánnak veled, anuiíl jobb ; ha

másképen, miatta ne czivakodjál ... Az erkölcsiség tö-

kélyesitse jó természetedet ; az az ember ékessége, ki,

nélküle, a sátánnak rabja . . . Pedig isten Ítélete min-

denütt jelenvaló, tekintete kiterjed mindarra, mi létez.

Rá nézve, ki mindenható, nincs e világ s a más közt

különbség. A teremt a szerencse viszontagságainak kö-

rén kivül áll, t semmi változás nem érheti. Tudván,

hogy mindenütt jelen van s mindent lát, merészelnél

az erkölcs törvényei ellen véteni ? Az ostobáknak ne fe-

dezd fel szived fenekét, hallgasd a prófétákat, s kövesd

tanításaikat . . . Ne forogj mint a szél mindenfelé, s

mint a nap teszi, ne forogj minden kajm körül. Titkaidat

idegeneknek ne tárd fel, a 1)olondnak utat beí^dbe ne



— 266 —

mutass. Ne ajándékozz meg bizalmaddal mindent , kit

utadban találsz, ne hirdesd ki, mi csak téged illet. Ne

hidd, hogy minden ember szinte, de azt se hidd, hogy

képmutató valamennyi. Ne vakitson meg a nyert ma-

gasztalás, törekedjél szenvedélyeiden uralkodni. Hogyne

viselnék magukon szennyét a hizelgésnek a dicséretek, mi-

ket szemedbe mondanak? Mi engem illet, én nem teszek

különbséget a rüh és azon szavak közt, miket hozzád a

balgák intéznek hizelgésképen. Ha majd nem lesz tled

mit reményleniök, házadban soha sem fognak mutat-

kozni. Bár ünnepi nap legyen, hivatlanul ne menj senki-

hez és soha máshoz tisztességes embereken kivül. A
gyülekezet, hol megjelensz, álljon kegyes emberekbl, ne

legyen az romlottak s gonoszak gyülekezete . . . Midn
társaságban vagy, ne élj vissza se a beszéddel, se a hall-

gatással : váltva vedd hasznát nyelvednek és füleidnek.

Beszédeid a gyöngyökhöz hason litsanak, rövid légy, a

mennyire lehet. Szavaidban tartsd meg e szabályt

:

rövidség és világosság. Az embernek csak egy nyelve, de

két füle van; tehát szólj keveset és hallgass sokat. Azon-

ban, ha a fecseg kevés észt árul el, a hallgatag ember

végre teherré válik. Ne beszélj se sokat, se keveset,

tarts középutat. Ne légy se szeles, se alkalmatlan . . .

Ne hirdesd isten dicséretét nyilvános helyen, a könyör-

gés ugy szent, ha magányba rejti magát, mások eltt

ez nem más mint képmutatás és tolakodás, ilyesmit bor-

zasztó büntetés sújt. Ne felelj gorombán, midn más-

hoz beszélsz, tedd azt udvariassággal, teljes nyájason. Szembe

senkinek se emlegesd titkos fogyatkozásait, beszédére jó

akarattal figyelj. Tudatlanságát senkiét se emeld ki, mi-

nek isten teremtményét megszégyeniteui V Óvakodjál a

megszólás fegyverével bárkit sújtani, lakolnál érte örökös
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büntetéssel. Az, ki neked a tudomány kincsét adá, ngy

látá jónak, hogy felebarátodra nézve jobb a tudatlanság,

így végezte azt a bölcs teremt. E szavak legyenek ékei

ajkadnak
;
jaj neked, ba ellenkezképen cselekszel. Vég-

kép mondj le az igazságtalanságról és erszakról, ne ejts

ki durva szót, mi a szivet megtöri. Bármi történjék,

légy nagylelk ; óh te, lelkemnek lelke, nyelved soha

senkit ne becstelenitsen meg. Felebarátjának szivét sér-

teni, minden bnök legnagyobbika, a gonoszság legro-

szabbja. Iparkodjál erélyesen a csüggedt elméjüeket föl-

emelni, avagy az ur trónját felforgatni akarnád? A
boszuálló isten megengedhetné, hogy fényes temploma

halomra döntessék? Szemeimnek világa ! légy meggy-
zdve ersen, hogy ily hiba soha meg nem bocsáttathatik.«

E kivonatot, bár hosszucska, adni nem tartam fölös-

legesnek, részint mivel megismerteti a török Írásmódot, ré-

szint mivel a török életbölcseletrl és morálról fényes tanú-

bizonyságot tesz. Bár mi vallást valljon s nyelvet beszéljen

az ember, benne, a mint látjuk, mindenütt isten lakozik.

XV.

Az ulemák testülete; ennek szerkezete, szelleme. A derviseké, s ezek myszticusz tanai.

A próféta ivadékai. Az orditó (rufaji) és kereng (mevlevisz) dervisek szertartása.

N a g y-m u f t i, u 1 e m a, i m ám, dervis oly neve-

zetek, melyek minduntalan ajkuukon forognak, a nélkül,

hogy határozott fogalmunk volna arról, a török társaságban

mindenik mit jelent. Pedig mindezek a török társaséletbeu

f tényezk, k a muzulmán mveltség képviseli, s meg-
kísértem leirni az állást , melyet k a tör(>k államban el-

foglalnak.

A korán ép ugy mint a zsidóknál az ó szövetség,
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az ember vallási és polgári életének összegét magába

foglalja. A muzulmán minden jogának s kötelességének

kútfeje lévén , egyszersmind minden cselekedeteinek

kalauza , melyhez egész életében , mondhatnám életének

minden perczében folyamodnia kell. De bármi egyszer

s világos a korán dogmai része : a mennyiben az egy-

szersmind a cultus szabályozója s polgári és büntet

törvénykönyv, a mennyiben az a classicus arab nyelven

van Írva , mely mint népnyelv divatozni megsznt , a

mennyiben néhol rövid, máshol mysticusz, sok helyt ellen-

mondásokkal tele, természetes, hogy a nép a magyaráza-

tokat nem nélkülözhette.

Nem is mulék el Mohammed halála után egy szá-

zad sem, és nevezetes irók seregestül támadtak, kik az

úgynevezett szóbeli hagyományok segedelmével igyekez-

tek a korán homályos vagy kétes helyeit felvilágosítani.

Magában értetik, hogy e magyarázók egymástól eltértek,

s igy akaratlanul okai lnek ama számos felekezeteknek,

melyekkel az izlam ép ugy bvelkedik, mint a keresz-

tyén vallás. Isten egységét mind elismerik, s ez a lényeg

;

az izlam vallásban csak a szertartás körül ágaznak

el, de az emberi természetben fekszik : épen a mellékes

dolgokban nem engedni. Például a korán mondja: »Moudd

imádat naponkint ötször ; akárhol imádkozzál , arczo-

dat a szent hely (Mekka) felé fordítsd. hiv, midn
imádkozni készülsz, mosd meg ábrázatodat és kezeidet

könyökig, töröld meg fdet és lábaidat sarkig. « Más

helyütt ez áll: »Azok, kik kegyességre akarnak szert

tenni, óvakodjanak a mocsoktul hét tagjaikon, hogy

azok rájuk nézve a pokol hét kapuivá ne váljanak.« De

melyek amaz öt imádkozás törvényes órái ? mely testállás-

Lan óhajtá a ])roféta azokat elmondatni ? mily rendsorban
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kell a niosakodást végezni? és melyek ama hét testtagok,

miket tisztán kell tartani ?

Száz meg száz ilyen kérdések adák elé magukat,

mikre nézve a tudatlan nép kénytelen volt a hagyomá-

nyok gyjtihez s a korán magyarázóihoz folyamodni,

kiket az Írástudatlan sokaság ulemáknak (szorul szóra

:

Írástudóknak) nevezett, megszokván ket apródonkint

a vallásos törvény tolmácsainak s a lelki élet kalauzainak

tekinteni. Az ulemák mihamar észrevették, e tekintély nekik

mily hatalmat ád, s mindent elkövettek, Mohammedczéljai-

nak ellenére, a küls szertartásnak, minek rendezése ekkép

tlök függe, oly fontosságot tulajdonítani, mint a vallás

erkölcsi törvényeinek. Mert, hogy a próféta a kül szertartásra

nem sokat adott, a koránnak több versei bizonyítják, mond-

ván : »A szívnek vallásos hangulatát és nem a test állását te-

kinti az, ki a szivekben olvas. « »Legfbntosb neme a mosako-

dásnak abban áll, szivedet minden szennytl megtisztítani.

«

Igaz, hogy minden muzulmán jogosítva volt s van

most is, a házasságnál s temetésnél megkívántató szer-

tartást elvégezni ; de minden szertartás némi gyakorlott-

ságot s ismeretet föltételezvén, a nép rendesen kényte-

len vala az ulemákhoz folyamodni. Beavatkozásuk las-

sankint a polgári élet viszonyaira is kiterjedt, annyival

inkább, minthogy a muzulmánoknál a korán nemc*ak

vallási, de polgári törvénykönyv is. Azonban míg a kali-

tok, — ép ugy, mint a zsidó theocratiában a fpapok, — papi,

törvényhozói, bírói hatalmat kezeikben egyesitének, az

ulemák pusztán egyszer tudorok tekintélyével bír-

tak ; de késbb a muzulmán birodalom h;írom világrészre

terjedvén ki, s a kalitok kíziírólag a politika s hadako-

zás gondjaival foglalkozván, fölségi hatóságuk két részét:

a vallás dolgait s a birósá<;ot az ulemákra ruházták át.
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Ez idötiil fogva, az ulemák státusilag elisiuert tes-

tületének hatalma nöttön ntt, hisz a köznépen már

azeltt is uralkodott , s befolyást befolyásra , kincset

kincsre, kiváltságot kiváltságra halmozván, mint pap a

templomban, mint biró a törvényszékekben ellenállhat-

lan hatalmat szerze magának szükségképen , s ha néha

nagy fejedelem alatt meghunyászkodott is, gyöngét annál

inkább zsarnokolt, s nem egy jeles szultán rettegve hó-

dolt parancsa szavának.

És az egykor szörny hatalmú fetvá-nak (= bul-

lának) eredete mi? Mohammed utódai, bogy alattvalóik

vak engedelmességét biztosítsák, szokásba hozták minden

cselekedeteiknek a vallás szinét s szentségét adni meg :

ezért volt náluk minden harcz szent harcz, s ebben ezért

volt annyi hs mártyr. Ilyesmi divatozott a középkor

keresztyén fejedelmeinél is, kik közül nem egy, a pápától

nyert bullával ment országokat s népeket hódítani. Utóbb,

midn a kalifok, fölségi jogaik egyrészéröl az ulemák

javára lemondtak, a Seik-ul-izlám {= Nagy-mufti) tiszte

ln a szent fetva kiadása, azaz kijelentése annak, mi-

kép az uralkodó rendelete a koránnal megegyezvén, az

minden hivt kötelez. A. Seik-ul-izlám feje volt az

nlemáknak, kik eleinte a kezökbe adott mennykvel a

fejedelmek parancsai szerint bántak, de IV-ik Amurat
halála után ugy éltek vele, mint egykor bulláikkal a

pápák, s a fetva, mi a kalifok kezében puszta politicai

eszköz vala, az ulemákéban egy rémit fegyverré válék,

állítván k, hogy megegyezésök nélkül a fejedelem semmi

fontos reformot nem tehet. Valóban, néhány századon

keresztül az ulemák által a Seik-ul-izlám volt Sztam-

bulban a legfbl) hatalom, ki a szultánoknak bátran

ellenállt, s trónjokból ket nem egyszer letaszította.
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Az ulemák testülete két á<íra oszlik : bíróira és

papira. Amaz magában foglalja a törvény magyarázóit

(mufti) és a birákat (kádi), emez az egyházak hiva-

talnokait (imám). A birói osztály a fbb, a gazdagabb,

a tekintélyesb, s a papi osztály teljesen attól függ. St
a két osztály közös eredetének most is fen vannak nyomai,

a mennyiben a Seik-ul-izlám nagy esetek alkalmával

papi hivatalt valóban végez, s másrészrl a szultán két

fpapja a magasb birák közt foglal helyet. Az ulemák

mostani szerkezete II. Mohammed, a hóditó alatt álla-

])ittatott meg.

E szerkezet rangosztályát a következ tábla mu-

tatja, melyet ide iktatni a mondandók megértése végett

szükségesnek tartánk.

Legfbb a: Seik-ul-izlam (nagy-mufti)

13irüi osztály

Ulema.
Muíti=
törvény-

magyarázó.
Birák öt rendé.

Felsbb
rend

:

Mollák.

Molla.

Középrend

:

Muderisz-ek
(tanárok.)

Romoliai : kazi aszker.

Anatóliai : kazi aszker.

Sztambuli

:

Mekkai :

Adriíinopoli

Brusszai

:

Beyruthi :

Kairói

:

Galatai, Eyiihi,|

Szmyrnai. Jeni- ,, ,,
a 1 •, • " Molla.

csen, özaloniki.

Aleppoi

,

I

Muftik.

Alsó rend : |

Mulazini-ek 1

(tanári jelölt).

Devriié 1 i • ^
Muffetics

[

^^'^^•

Kadi-k.

Naib-ok.
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Ezek teszik az ulemák rendének tagjait, ámbár

ezeken kivül vannak mind a birói, mind a papi osztálynak

alsóbb személyzetei is, de melyek az ulema kiváltságos

czimével nem élhetnek, jelesen az imám sem élhet.

A mosé szolgái ötfélék. Legalsók a kajim-ok,

ezek söprik a padozatot, tisztogatják a sznyeget, gyúj-

togatják a mécseket; utánok egygyel fölebb jönek a

niuezzinok, kik a minaretekrl négy sark felé az öt

ima óráját hirdetik, fenhangon kiáltván : »Nincs más

isten csak isten, és Mohammed az isten profétája. Jöjje-

tek imádkozni és jót cselekedni. Isten maga nagy« ; ezek

fölött állnak az i m á m-ok, kik a mosékban a rendes

isteni tiszteletet végzik, s házasságnál és temetésnél

a szokott szertartást ; még felsbbek a k a t i b-ok , kik

pénteken mintegy a szultán nevében az imát felmond-

ják ; végre következnek a S e i k-ek , kik szónokolnak,

tanszékök a mosóban lévén, mint a tanároké az iskolában-

A szó valódi értelmében a muzulmánnak ni.acs

papja, mert nála nincs sem fölavatás sem fölszentelés, e

szerint az imám nem pap, tiszte sok részben hasonlit-

ván a régi görög karokat vezet corypheuszéhoz, mindössze

abból áll, bizonyos tagmozdulatokkal kisért imát felmon-

dani, mit a jelenlévk utána mondanak. De ez olyasmi

cselekvény, mit a hivk közül helyette bárki teljesíthet.

Különben t a hivktül semmi jel, semmi öltözet meg

nem különbözteti. Ez vagy ama mosét szolgálván, vagy

mivel az alapitó által választatik, vagy mivel a közható-

sái? által oda neveztetik, vagy mivel egy kijelölt csahíd

tagja, a polgári hatóságtul függ egészen, mely t lete-

heti vagy elmozdíthatja, elvegyülve él a városrész többi

lakóival, s mi tekintélylyel bir, az személyes jellemének

s tulajdonainak, de nem czimének érdeme.
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A császári mosékban, melyeknek száma Sztambul-

ban 19, rendesen van egy seik, egy katib, három

négy imám, tizenkét muezzin, húsz k a j i m. A kis

mosékban csak imám és m u e z z i n van , sok helyt

csak imám, ki az egyházfi kötelességeit is végezi. A
mesék összes személyzete, mint minden ulema, ki nem
visel bírói hivatalt, az egyházi javak jövedelmébl fizet-

tetik, mik vakuf-oknak neveztetnek, s a török biro-

dalomban az összes fekv birtok két harmadát teszik.

A papi s bírói osztály közt közép helyet foglal el

a mufti, azaz a törvény tudora és magyarázója. Ezek

száma mintegy kétszáz, rangban egyenlk és elmozdit-

hatlanok, de ép azért elmenetelre nem számithatnak,

s egyetlen tisztök a pörleked felektl elejökbe adott

kérdésekre fetva által felelni. T. i. szokás Törökor-

szágban, hogy a fél a jogesetet rövid kérdésbe fölteszi,

s azt egy kilencz hüvelyknyi hosszú, és négy hüvelyknyi

széles papírdarabra kis betkkel feh'rván, a nmftinak

benyújtja, ki 3 ezüst krajczárért ráírja az ép oly rl)-

vid törvényes feleletet. Például: >lbrahim, fia Alinak,

meghalt, fiat hagyván maga után, Szolimánt ; Bekir,

testvére Alinak, örökölheti-e ez utóbbinak javait ?« Fe-

lelet : »Telieti (olur) ; isten tudja, mi a legjobb. « Aláírva,

a szegény emir N.

.

Mint ebbl látni, a fetva nem a tényrl, tle a

jogrul mond véleményt, s lévén válasz az elébe terjesz-

tett kérdésre, történik, hogy néha mind a két fél ked-

vez fetvát kap, t. i. ha egyik fél a jogállaj)otot hami-

san adta el. Egymásnak ellenmondó fetvák miatt a

mufti kérdre vonatik, ha t. i. a törvény szellemét ha-

misan magyarázá, s hivatalát veszti, st számzetik. Jó

lélekkel a mufti alig hibázhatik, tökéletp< fetva-gyüjte-

S zeni ere IV, 1>!
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meny létezvén, mely a próféta els tanitványaitól kezdve

korunkig jön, s melynek száma oly nagy, hogy magá-

ban a szent Zophia könyvtárában 55 nagy kötetnyi van.

Mi az ulemákat illeti, ezek növendékeiket többnyire

a néposztályból kapják. E pálya nem annyira fáradsá-

gos, mint inkább unalmas és bosszú. Egy életre van

annak szüksége, ki minden lépcsn átmenve, a legma-

gasb rangra ábitozik. Mintán 12 éves koráig a m e k-

t eb-ben elemi oktatást ingyen nyert, átmegy a

m e d r e s z-be vagy szemináriumba, mely minden na-

gyobb mosénak kiegészit részét teszi. E mögött van a

t e t i m n e, egy tágas épület számos kamrákkal, melyek-

nek minden bútorzata egy gyékény-sznyegbl és egy

szalma-divánbul áll. Itt tölt' el a növendék, (szofta = tu-

domány szereimétül ég) tizenkét hosszú évet, a gram-

maticát, syntaxist, logicát, erkölcstant, rhetoricát, tbeo-

ogiát, philosophiát, jogtant, koránt és a hagyományo-

kat tanulván. A mosé miként gondoskodik oktatásáról,

ugy gondoskodik szk ellátásáról is. A szomszéd ima-

r e t-ból (zr szegények konyhája) kapja kenyerét s rizsét

minden reggel. Egyéb, ámbár kevés szükségeit maga

kénytelen beszerezni, s e végre egyik kéziratot másol,

másik a kajim-nak a mosóban segit, szóval, mint refor-

mátus cellégiumainkban ez még most is divatozik, a

szegény tanuló az iskolában tanul, kivül szolgál, hogy

terhes pályáját folytathassa.

Sztambul 300 szemináriumában legalább 25,000

ilyen szofta tanul. A mosék körül egész nap láthatni

ket ó-török öltözetekben, fehér vagy zöld turbánban,

hol a zöld platánok, a magas czyprusok- árnyékában,

apró csoportokat képezve ülnek komolyan , csendesen,

olvasásba vagy elmélkedésbe mélyen elmerülve. Közülök
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8ok már túlhaladt élete felén, s hossza szakállában a

közelg tél hüszálai mutakoznak, mert itt nehéz s kivált

hosszú a tudományok útja. S mint mindenütt Európá-

ban, e tanulók itt is fontos politicai szerepet játszanak,

de ellenkez értelemben; míg a párisi tanuló a refor-

mokért torlaszokon küzd, ezek itt a reformok ellen zen-

dülnek fel. Ok az ó-török világ, vallás, divat fanaticus

bajnokai, — mint Angliában Oxford és Cambridge nö-

vendékei is a multat védik.

Tizenkét, tizenöt év múlva végre a vizsgálatot ki-

ííllván, tanárjelölti (=mulazim) oklevelet kap a nagy-

muftitól, s kinek kedve van, naib vagy kádi hivatalra

valamely tartományban már ekkor igényt tarthat ; de

ki nagyobb polczra vágy, annak még hét más évág kell

tanulnia, s csak ekkor kapja meg a tanári {= muderrisz)

czimet, de ekkor az egész pálya tág tere nyitva van

eltte, lehet mufti, mi az ulemák második rendé, avagy

a tanárok tíz osztályát átfutván, moll a rangot nyer,

midn képességgel bir a legnagyobb méltóságokra, —
ha isten és a szultán ugy akarja.

A török államban nem lévén sem születési, sem

birtok-arisztocratia, csak egy van állandó és örök, és ez

az ulemák testülete. Tagjaiban minduntalan változik, de

szellemiben soha ; kiszámitott és mesterséges szerkezete

tartósságot ád neki ;
• feje által, mely a Seik-ul-izlam, a

szultánt igazgatja, tagjai, a birák és az imámok által a

néjiet birja ; ellensége minden vallási s politikai reform-

nak, mert a koránt magyarázván, most a vezérl, s

minden olyan hatalom, mi a koránon kivül tolállittatnék,

kezébl kicsúsznék ; mig a korán egyszersmind vallásos

és polgári könyv, addig biró is, pap is, a nép lelkén

és birtokán ur, uj törvénykönyv által helyét vesztené

;

18*
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mig 6 kezeli a vakuf-ot, mely a birodalom '^/^-á-dt

teszi, nála van minden gazdagság és jövedelem, de ha

az állodalmi financz reformáltatik, a vakuf-nak szükség-

képen meg kell sznni, s azzal az roppant hatalmának

is. Ezért az ulema örökös ellene minden haladásnak, sa-

ját lételét elébe tévén a birodalom üdvének. Egy módhoz,

nyúlhatna még, t. i. a haladásnak élére állni s azt vezé-

relni. De hol mutat példát a történet, hogy hatalom,

mely jogtalanságon, visszaélésen, önzésen alapult, elöité-

leteibl kibontakozva, jó útra tért s a közjó és jogelv el-

ismerésére emelkedett volna ?

!

S az ulemák hatalmas szövetségeseket birtak a ja-

nicsárokban, emirekben és dervisekben.

A janicsárokra többé nem számithatnak, II. Mahmud
ket gyökerestl kiirtá.

De az emirek, azaz a próféta állitólagos maradékai^

még élnek. Számukat nehéz meghatározni, mint az ál-

emireket az igazaktól nehéz megkülönböztetni ; minden

esetre számuk nagyobb, semmint Nápolyban szent Ja-

nuáré ; sokan azt állitják, hogy az összes ozmán fajnak

egy harminczad részét teszik. Ok mind Alitól s Fatime-

tl, Mohammed leányától származtatják magokat, emi-

reknek ezimeztetnek , s csak nekik van családi joguk

zöld turbánt viselniök. Különben a társaság minden osz-

tályában el vannak szórva s terjedve: van pap, van biró»

van kalmár, van katona, de van cseléd s koldus is ; azon-

ban bármi mélyen sülyedt polgárilag, mint egy koronát,

oly büszkén hordja fején a zöld turbánt, s a nép, épen

mivel vallásos, irántok nagy bels tisztelettel viseltetik.

Fejk Nakib-ul-esráf {= emirek parancsnoka) cziniet vi-

sel, az udvar egyik legmagasb méltóságai közé tartozik,

s midn a próféta születésnapja ünnepeltetik, az Ahmed-
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luoséban 6 a korán-oltár mellett, épen a szultán oldalá-

nál egy k ü 1 ö n zöld sátorban foglal disz-helyet, s a

koronázást is a Seik-ul-izlammal 6 teljesiti.

Ez emirek különben sem tudományuk sem gazdagsá-

guk által nem fontosak, hanem tömegök által, aztán

mint proféta-ivadék azon erkölcsi befolyás által, melyet

a népre gyakorolnak, mely bár egyenkint megveti, de

elvben tiszteli ket, és végre mint eszközök az ulemák ke-

hiében, kik által ezek a köznép fanatismusát életben tart-

ják. Rendesen a mosék körül s a piaczokon látám ket
állongani, zöld turbánnal, hosszú szakállal, bö kaftánban,

olvasót görgetve le ujjaik közt, komolyan mereng kép-

pel s mozgó ajkkal, mintha untalan egy imádságot mon-

danának.

Nagy része kuruzsló , ki a betegeket nyilt téren

fogadja, s imával, dörzsöléssel, talizmánnal, kencscsel

gyógyitja, s csaknem ingyen, mert a mit kapnak, az egy

váltó garast, dijnak alig mondhatni. Igen hihet, hogy

némely firól fira szálló gyógyszereket ismernek, ann}'

bizonyos, hogy a nép inkább hozzájok folyamodik, semmint

az orvosokhoz. Hiában kérdezem ket titkaik iránt, egy-

szeren azt felelék : »Egészség mint betegség istentl függ,

tehát istenhez kell folyamodni, hogy amaz tartson, és

emez meggyógyuljon.*

A dervis-ek az ulemáknak vetélytársai és fri-

gyesei egyszersmind, frigyesei a reformok ellen, vetély-

társai a nép eltt. E szó dervis, koldust jelent. A dervi-

sek az izlam szerzetesei. Mohammed ugyan határozottan

monda : »Nem kell szerzetes az izlamban«, de

halála után harmincz év múlva, Ali veje s utóda, kiindul-

ván egy másik mondatábiil : »D i c s s é g e m az, hogy
szegény vagyok« minden birtokról lemonda, s pél-
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dáját követék számos arabok, a magasztos szemléld

életnek adván át magokat.

I<ry támadt, a próféta akaratának daczára az iz-

lámban a szerzetesség , tagjai magokat tiszta k-nak

(szafaszhabi, szafi) nevezvén. Megjegyzem, mikép áta-

lában keleten, s különösen Egyiptomban és Indiában

remeték és szerzetesek mindig voltak, kelet a szemlé-

ldök, magasztultak, ihletesek eredeti hazája, s azon

szellemi dühtl , mi a keresztyén vallást mindjárt

kezdetben megszállta, menten az izlám sem maradhatott.

Alig telek el IMohammed halála után egy század, végte-

lenül megsokasodott a dervisek száma is, a Középten-

gertl a Verestengerig, Gangesztl a Boszphorig. Ará-

biában, Persiában, Törökországban 72 rend volt, ma-

gában az ozmán birodalomban 36, melybl 12 régibb

volt a birodalomnál, a többi 24 a XlII-ik és XVlII-ik

század közt alapittaték. Évenkint pusztán Cogniban,

Anatóliában nyolcz ezer szerzetes gylt össze. Szokásaik

s szertartásaik ép oly különbfélék, mint rendkivüliek, bi-

zarrok s néha kegyetlenek voltak ; ez minden fogait ki-

húzatta, minthogy Mohammed egy csatában két fogat

veszte, amaz ég zsarátnokot nyeldesett el, emez hegyes

szögekkel kivert ágyon hált, ez órákig kerengett, mig

szélüdésbl ég ihlettségbe nem sülyedt, természettudósok

is váltak belölök, egyik hozta Indiából át a mákonyt

és hatsitst, más ama tésztát, minek rágása rjöng ex-

tazt idéz el, harmadik fedezte fel a kávébab tulajdo-

nait, s egy dervis, Hadzsi Begtas volt az, ki a janicsá-

roknak nevet s léteit adott, kik mig léteztek, a dervisek

lesfhübb védi is valának.

Eredetében minden tiszta, mint a forrás, mely a

sziklából fakad, s igy a dervisek is kezdetben szentül
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séget, jóakaratot, egyetemi humanitást hirdettek s an-

nak példáit is adák. Ok az izlámban a spirituális tan-

nak s iránynak teremti, vive azt azon tulságra, mi

szerint az embernek testébl annyira ki kell vetkznie,

hogy lelki ihlettség s extaticus magasztultság által isten-

ben felolvadjon. »Azt mondod, — igy irja egy, — a

tenger, meg a hullámok ? de ezt mondván csak nem
hiszed, hogy két különhöz dolgot nevezsz ? Mert hiszen

midn a tenger felduzzad, hullámokat szül, és midn a

hullámok lesülyednek, tengerré válnak. Ép igy az embe-

rek az istenség hullámai, s meghalván, keblébe vissza-

térnek.*

Köziilök nagy gondolkodók s nagy költk támad-

tak fkép Persiában, mint Szádi és Hafiz, kiket bár ne-

vezzünk ábrándozóknak, ihletett énekeseknek, myszticu-

soknak, magasztos rjöngknek, de másrészrl lehetlen

nem csodálnunk bennök azon forró, a dühhel határos

szerelmet isten iránt^ melyben mintegy elenyészni vágy-

tak, s mi mindazt haladja , mit szent Teréz látnoki

ömlengéseiben bámulunk. De sok ideig, századokon át a

dervisek a tiszta szemléldés, az elvont bölcselkedés, az

egyéni ábrándozás körére szgritkoztak ; csak késbb ln
abból, mi tan volt, egy institutio, mi egyéni nézet s meg-

gyzdés volt, társasági irányzatú rendszer.

Ekkor kezdtek a dervisek üldöztetni. Pantheizmusz-

sal, materialismussal, hitetlenséggel, babonákkal, titkos

bnökkel vádoltattak ; azzal vádoltattak, hogy a koránt

köteleznek csak annyiban tartják, mennyiben az egyéni

ész vizsgálatát kiállja, tehát rationalizmu.szszal : ugy lát-

szik valóban, hogy kétféle tanaik voltak : egyik nyilvá-

nos, az ujonczok számára, kiktl a vallás- s erkölcstan
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pontos megtartását követelték, másik titkos, azok szá-

mára, kik a lelki tökély magasb fokára jutván, képesek

lnek az igazságot fátyol nélkül szemlélni, tanitván ne-

kik, mikép minden, ugy vallási, mint politikai tekintély

szükségtelen, mert a földön két osztálya vau az embe-

reknek, egyik, melynek irott törvényre van szüksége,

másik, mely istent lélekben imádván, közvetlen istentl

függ és senki mástól nem. Ez utóbbi osztálynak a ko-

ránra nincs szüksége, mely csak a vakoknak kalauza

;

kik ihletett életet élnek, azoknak nem kell Mekka felé

fordulni, midn imádkoznak, mert k istenben ben van-

nak, mely délt s északot, keletet s nyugatot magában

foglalja, ezek mellzhetvén minden küls formát és szer-

tartást , mert mindezt egy spirituális áhítatban telje-

sitik. Szóval k szívben, és nem szóban közlekedvén

istennel , minden vallási tekintélyt, minden társasági

hatalmat magokra nézve tagadtak , csak fnöküknek

engedelmeskedvén, ki közülök egy s idöileg els.

Magány, böjt, feszitett gondolkodás, a lélek azon

ihletett állapota, melybe az természeti hajlam s mester-

séges eszközök által helyeztetek, nálok sok különös, jó és

rósz, de néha humánus és nagy eszméket szült.

Ki nem ismeri a régibb persa történetben a magok
lázadását, kik lelki származás utján a dervisek sei?

Miért ontaték vére 40,000 magnak V Mivel k, Masdek

vezérlete alatt, a zsarnokság ellen léptek fel, az általá-

nos emberi és polgári szabadságot és egyenlséget, és

még ezenfölül a javak közösségét hirdetvén. Oltáraik

mellett k az emberiség martyrjai lnek. Buzditó, felvi-

lágosító, magyarázó szavaiktól zengtek a templomok, s a

fölébresztett nemzet csak a 40,000 sirdomb felett hall-

gatott el újra, a szenvedés palástját fejére borítván. Ki
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nem ismeri a török dervis-forradalmat a XV. századból,

melynek feje, Böreklüdzse-Mustafa, mint hajdan Jézus,

keresztfára feszittetett ? Tanitványai a szabadság s egyen-

lség híveinek nevezek magokat ; sok ezerén valának

;

a nép nagy sokaságban tódult hozzájok a tartományok-

bul ; több nagy csatát nyertek maga a szultán hada ellen.

Egyik alaptanjok volt : minden, ki istent nem hivónek

állítja a keresztyént, maga ö istentagadó. Ezenkívül a

ftan volt : a szegénység, a szabadság, az egyenlség

az emberek közt, és minden javak közössége (a háre-

men kivül), e mondat szerint: »En használom hajlékodat,

mint enyémet te, és te használod ruháimat, fegyvereimet,

szekereimet, mint én a tieidet, — a nket kivéve. « A
hedzsira 2-ik századában Mokannán alapitá a Sendik-eket,

vagy a szabadon gondolkodókat. Ugyanekkor keletkez-

tek az úgynevezett vidor ak (karremije), fejk Babek

volt, ki hirdette a szabadságot, egyenlséget és minden

javak, még a nk közösségét is. Voltak, kik az állandó

hadsereg jogszerségét tagadták, s midn véleményök

messze elágazott, merészségökért verkkel adóztak.

Természetes, hogy a fejedelmek, rei a léteznek,

mindenütt üldözék a dervisi uj eszmét, hol az tettben

kezdett nyilatkozni. A nép bár gúnyolta, nevetségessé

tette, kicsúfolta ket, de egyszersmind hódolt is nekik,

ép mint Olasz-, Spanyol-, Francziaországban a középkor-

ban a szerzetesek akkor voltak leghatalmasbak, midn
gúnyjaival a nép ket leginkább elhalmozta. Azon hiede-

lem, hogy k természetfölötti hatalommal birnak, cso-

dákat tehetnek, isten titkaiba avatvák, a népre mindig

nagy hatással volt. De legállhatatosb elleneik az ulemák

voltak ; köztök s a dervisek közt lényeges ellentét volt,

nem csak érdekeikre, de tanaikra nézve is. Önérdek, gog.
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fanatizmus, önszeretet, dicsvágy, szóval itt minden emberi

szenvedély összeütközésbe jött ; ez több volt egy harcznál,

ez egy vita volt dühös tudósok között. Az ulemák bet
szerint ragaszkodtak a koránhoz, mivel lévén hivatalos

magyarázói e ketts, t, i. vallás- és törvénykönyvnek,

tekintélyök, hatalmok, szerencséjük attól függ, vele áll

fen, vele enyész el, — általa k papok, általa birák,

általa kezeli a roppant vakuf-oknak, mik maga a bi-

rodalom. Mit ök a dervisektl féltenek, az nem a mu-
zulmán igaz hit, hanem az, hogy a dervisek kezökbe

ragadják a spirituális felsséget a népben. De a

felsöség a derviseké, s könny megmagyarázni ; t. i. mert

az ulemák a korán holt betit szolgailag magyarázgat-

ván, megkövesültek, örökké egy szk körben forognak,

nem teremtenek semmi ujat, k a dogmák rabszolgái:

ellenben a dervisek az izlam bátor bölcsei, k okoskodnak,

elmélkednek, búvárkodnak, szemléldnek, gyakorolják a

határtalan gondolkodási szabadságot, elméleteik szerint

a korán egy állomáska, a végezel, hova törekeszriek:

erény és isten ismerete. Kétségkivl szemléldéseikben

tévedhetnek és tévednek is, de mig az ulemák* a korán

körül fognak Ítéletnapig vesztegleni , a dervisek rajta

rég tiilszárnyaltak, s nem kétlem, hogy ha titkos tanaikat

a nyilvános életbe átültethették volna, a keleti emberiség

most már fokán állana a fejldésnek

Mahmud , ki a janicsárokat kiirtá, el akará törleni

a derviseket is, s három s e i k e t kivégeztete, zárdáikat

bezáratá, s még egy lépés, és örökre eltnnek, legalább

Európából. De a népvélemény ellenében képtelen vala

nagy müvét végrehajtani. Néplázadástul félt. 1837-ben,

midn a Galata-hidon átniene, egy seik, Satslu (:= a ha-

jas), kit a nép, mint szentet tisztelt, megragadván lova
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zabláját, igy szólt hozzá : »Hitetlen padisah, még sem

teltél be istentelen tetteiddel ? Allah-nak számolni fogsz.

Te rontod le az izlamot, de jaj neked, a próféta boszuját

magadra és ránk vonod. « Igaz, ez is kivégeztetek, — de

ilyesmi jelenet Sztambiilban most is gyakori, a dervis

most is betör a nagy - vezérhez s szemtl-szembe a leg-

gyalázatosb szavakkal illeti. Befolyásuk, tekintélyök, szem-

telen bátorságuk Ásiában még nagyobb. Minden kicsa-

pongásaik s túlságaik daczára, védi s tiszteli a nép, mint

olyan testületet , mely magában foglalván bölcseket s

bolondokat, jókat és csalókat, hasonló a magas hegyhez,

melynek alja büdös mocsárban áll, de bérczormán tiszta

a lég s itt a nap eredeti fényében világol.

Érdekessége s jellemzetes volta miatt ide irok egy

helyet Dzseladeddin munkájából, ki 1207-ben szülétek,

a Mevlevisz-rendet alapitá, s kelet legnagyobb mysticus

költjéül el van ismerve

:

»Mózes egy pásztorral találkozott, ki lelke hevében

igy szóla istenhez imádkozva : uram ! ó istenem ! hol

vagy te, hogy szolgád lehessek, hogy sarudat varrjam,

hogy hajfürteidet fésüljem , hogy ruházatodat mossam,

hogy kecskéim tejével tápláljalak téged, kit tisztellek.

Hol vagy te, hogy szép kezeidet csókoljam, hogy kecses

lábaidat dörzsöljem, hogy szobádat kisöpörjem lefekvésed

eltt ?

Igy szóla a pásztor. Mózes, haragra lobbanva, buz-

galmában azon vallás iránt, melyet hirdetni küldetek, a

pásztornak szemére veté káromlásait, uunidván , hogy

istennek nincs teste, hogy öltözetre nincs szüksége, sem

tápra, sem lakra, szóval hogy egy hitetlen. A pásztor,

kinek elméje nem birt fölemelkedni felfogására egy

lénynek, kinek mint neki nem volna teste, s az nem
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volna hasonló szükségeknek alávetve , s egyszersmind

isten küldöttének szemrehányásain megijedvén, kétségbe-

esék, és minden áhítatról végkép lemondott. Isten ekkor

Mózeshez igy szóla : ,,Te szolgámat tlem elidegenitéd.

Én téged azért küldélek, hogy egyesítenéd, nem hogy

meghasonlitanád az embereket. Minden teremtménynek

saját léte van s saját módja magát kifejezni. Mi neked

megrovandó, másnak ez dicséretes. Mi neked méreg, az

másnak méz. Tisztaság, tisztátlanság, lassúság, szivtelen-

ség, én mind e különböztetések felett állok. Az indusz

nyelv az indusznak legszebb, a zend legszebb a zendnek.

Kifejezéseik engem nem fertztethetnek meg, st ellen-

kezleg ök tisztulnak meg, ha szinte a hódolat, melylyel

engem imádnak. Nekem a szavak semmik, én a

szivet tekintem: ha az engedelmes, mindegy, bár a

nyelv ellenkezt mondjon. A sziv a szeretetnek lényege,

magva, a szavak mellékes dolgok. hiv szolgám, öleld

a sziveket át az én szeretetemmel, ne tekintsd sem a

gondolatot, sem a beszédet. A parancsolat a könyörgés-

ben csak útmutató azoknak, kik a kábán *) kivül van-

nak, ki abban ben van, annak reá ott nincs szüksége.

«

Szádi, hires persa költ, Gulisztán czimü munkájá-

ban a derviseknek oly szép mint tiszta erkölcsi utasítá-

sokat ád, melyek bármely keresztyén nagy bölcsnek

ajkába illenének. Semmi kevesbet nem kivan, mint tiszta

szivet, lelki tökélyt, s teljes átszellemülését az embernek,

*) E fontos hasonlatnak megértésére szükséges tudni, mikép

a muzulmán imádkozván, tartozik arczczal Mekka felé fordulni, de

csak azért, mivel a mekkai moséban van a kába épület s ebben a

fekete szent k, mi Ábrahám által tétetek oda. E hasonlat azt

fejezi ki, hogy ki a kábában benvan (az az istenben, isteni szere-

tetben), arra nézve mindegy akár merre fordul.
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mint a lét végczélját s természetünk legmagasb iparko-

dását. Es épen mind ennek ellenkezjével találkozunk

egy dervisnél ; öltözetében piszkos, viseletében szemtelen,

szavaiban zabolátlan, véleményében türelmetlen, szertar-

tásaiban bizarr, st rettenetes, hamis csodákkal kérked,

megujitva mindazon rjöng jeleneteket s testtorzitásokat,

miket az ó-korban Delphosz jósainál s a középkorban

sz. Medárd ihletteinél borzadva és csodálva szemléltünk.

Ki menne Sztambulon keresztül a nélkül, hogy az

orditó s tánczoló derviseket megnézné? Mert tudni kell,

hogy mig a keresztyénnek a mosékba lépni tiltva van,

a dervisek zárdái mindenkinek nyitvák
;
pedig az, mit

ezekben lát az idegen, alig képes benne a muzulmán val-

lásról kedvez fogalmat gerjeszteni. Mindössze is az ajtó-

rnek kell pár garassal adózni.

Nem tagadhatom, én sem valék egy-egy látvány-

ra kiváncsibb mint erre , melyrl bármennyit olva-

sók, hiven soha sem tudtam azt magamnak képzelni. Az

isteni tiszteletnek e csodálatos módja teljességgel nem
ment fejembe ; ugy valék vele, mint mesével a gyermek,

hiszi, mig mulattatja, de midn nem uj neki, hajlandó

nem hinni.

Az orditó (= rufaji) dervisek Szkutariban lak-

nak, s hogy ket meglássuk, egy szép nyári délután

könny két lapátú csolnakon az ásiai partra áthajózánk.

Midn a Tekké-be (= kolostor) lépénk, szokás szerint

papucsainkat a küszöbön elbb levetettük (hol legalább

kétszáz más papucs volt). Megérkezésünkkor az ének s

könyörgés már elvégzdött.

A terem hosszú négyszög s igen egyszer ; falain

korán-versek calligraphiái fénylenek és néhány nagy

csörgdob függ. De a m i r a b (korán-polcz) mellett, s
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azon oldalon, hol a seik s dervisek guggolva ülnek, a

kínzás sokféle kegyetlen eszközei hosszú sorban függenek :

fogók , csippentjük , frészek , balták, kalapácsok , éles

nyársak, szíjostorok, végeiken óngolyóval, hegyes szög-

gel kirakott kötelek, szóval az önkínzás mindenféle mysz-

tikusz eszközei. Nem templomban, de egy hóhér, vagy

inquisitor kínmühelyében véltem lenni magamat.

A seik egy aggastyán, csontos, száraz, halvány,

olajszín ember volt, bizonyosan a sivatag Arábiának

szülötte; zöld turbánja mutatta, hogy vagy emir, az az

proféta-ivadék volt, vagy hadzsi, az az, ki IMekkába már

zarándokolt ; különben szabályos arczélén annyi szelíd-

ség, egyszersmind annyi mélaság ömlött el, hogy lehe-

tetlen volt hozzá vonzalmat nem érezni.

Vele szemközt, keresztbe vetett lábakkal ülének a

dervisek, egyez hanggal ismételvén egy bizonyos éneket,

melyet közülök idnkint egy hatalmas érczmellü férfin

kezde meg, s egyszersmind fejeiket elölrl hátra és hátul-

ról elre minduntalan lógatták, mint ama chinai alakok,

miket mindnyájan ismerünk. Azonban az ének mindin-

kább hangosb ln, a fejlógatás srbb, gyorsabb, er-

sebb, arczaik mind jobban elhalványultak, lihegésök zú-

góbb lett.

Ekkor mindnyájan egyszerre felrohantak, s karjaikat

egymás vállára fzvén, a csörg dobok fülkábitó lármája

mellett hol elre, hol hátra vetek magokat, bizonyos

titkos szabály szerint, tele tüdvel ordítván folyvást

:

A 1 1 a h - h ú, oly ervel, oly dühhel, oly bgve, mint azt

a vasrekeszbe zárt oroszlánok, tigrisek, farkasok teszik,

midn étköket várják. S perczrl perezre növekedvén

ihlettségök, képök elsárgul , szemeik szikráznak, mint

odúban vadállatokéi, az izzadság arczaikról fut, ajkaikon
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nehéz nyavalyás tajték habzik, s a lábaikkal vert sürü

poron mint egy veres ködön át villog keresztül az rült

vonaglásu ábrázat, — és ez igy megy, mindig növekedve,

egy óránál tovább, raig a lárma, zaj, orditás, rjöngés,

vad ihlettség tetpontját éri el. De néha valami különös,

keserves, kínteljes s valóban szivrepeszt orditás és düh

üti meg a hallgató fülét, mit egy megsebesitett vad

vagy kölykét vesztett nstény sivitásához tudnék hason-

lítani, íme tehát, bármi borzasztó e szörny állati liar-

monia, van benne egy titkos hang, mi a keblet ellen-

állhatlanul megrázza.

Azon közben a s e i k a m i r a b eltt áll, s kézzel

és szóval unszolja az a nélkül is növeked dühöt.

De ekkor következek be a próba pillanata. És

most egy, majd más dervis válék ki a csoportból, s elébe

lépett az öreg s e i k-nek, ki egy ifjúnak arczhúsát éles

trrel át meg átdöfé, a nélkül, hogy ez a fájdalomnak

legkisebb jelét adta volna, egy idsb dervisnek meztelen

vállaiba több mély vágásokat tn, egy harmadiknak

markán egy hegyes nyársat szura keresztül, egy negye-

dik övezetig meztelenül jelene meg, s két kezébe hegyes

szöggel tele vert két szijostort kapván, tánczközben azok-

kal folyvást csapkodta magát, mint egy eszeveszett, mig
vérezve, nem a fájdalom, de a fáradság miatt össze nem
omlott. Ellenben a többi három a kapott szúrások után

a sorba visszalépett s mint azeltt, el s hátra rohaná-

sait s orditásait tovább folytatta.

Késbb sznyeget s jnhbrt teritéuek a seik
elébe, s gyermekek, iíjak, fértiak fekvén rá, az imám,

támogatva két dervis által, rajok lépett, s néhány másod-

perczig rajtok állva maradt, mely tiprásnak a nép bvös
gyógyitó ert tulajdonit. Sok szép gyönge gyermek
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keservesen sikoltott az imám kegyes ta.podása alatt, de

mind hiában volt, annál boldogabb vala a szeret anya,

ki e szertartás által kedves gyermekét minden baj s

betegség ellen megóvottnak ersen hitte.

Üreg dervis barátommal valék e látványnak tanúja,

ki észrevévén, hogy az rám komolyabb hatást csinált,

mint vártam volna, mosolygva monda nekem : »Nemde

borzasztó, de ugy-e koránt sem oly borzasztó, mint az

ember leirás után véli? Hol nincs fájdalom, ott nincs

mitl irtózni, s itt az nincs. Nem emlékeztet-e ez önök

martyraira, kik az ihlettség, magasztultság, áhitat roppant

befolyása alatt a legnagyobb kínzásokat valóban érzéket-

enül trték? Aztán a borzasztót benne elfeledteti az,

hogy csodálatos, s az emberre, de kivált a népre,

minden hat, mi csodálatos, mi természet fölötti, mi meg-

foghatatlan, mi a lélek hatalmára mutat az anyag
fölött, — e mysticus vágy a teremtés titkai felé a népben

az, mi t ide vonja, s hiszi azt, mit nem ért. Önök, nyu-

gatiak, ezt magnetizmusi tüneménynek fogják mondani,

mi a név fölött nem vitázunk, de ezzel a dolgot meg-

magyarázták-e ?«

Még másnap is a magnetizmus volt beszélgetésünk

tárgya, melyet oly jól látszik ismerni, mint a delphoszi

papok s az indus bölcsek, kik azt Mezmer eltt a ter-

mészetbl ismerték ; s e nap délutánján Perában, a ke-

reng {= mevlevis) dervisek kolostorába menénk.

E tekké (= kolostor) Pera legmagasb pontján

egy temetben, turbános sirkövek és százados czyprusok

közt emelkedik. Itt van a hires franczia hittagadónak,

gróf Bonneval nak sirja, ki egykor mint török admiral

nagy szerepet játszott. Homlokzata az épületnek igen

egyszer, török calligraphicus Írással berajzolva, ablakai
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rácsozattal befonvák, melyeken keresztül az udvarból

marvány-siremlékek fehérlenek ki, mellette egy kordéd

szökkút van láiiczon függ vaskanállal, hogy a szegé-

nyek s fáradtak epeszt szomjaikat olthassák. Belseje

nem rideg, nem sötét, nem szomorú, mint kolostorainké,

hol a hosszú és elavult sikátorokra a szk ezellák eo-y-

egy sirlyuk gyanánt nyilnak; a szobák itt szellsek,

a fal mindenütt vidám szinekkel kifestve, a nap mindenüvé

melegen besugárzik, s ablakaiból kinézve, a legkiesb

panorámának sora nyilik a szemnek : a fölséges Bosz-

phor csillogó hullámaival, a festi fekvés Szkutari és

Kadik az ásiai oldalon, a bythinai Olymp-hegy fehérl

havakkal (H'main, a Alarmara-tenger mint egy nyugvó tó, a

rajta úszó herczeg-szigetek csoportozatával, Szeraj-Burnu

csodaalak u palotáival, tarka kioszkjaival, lombfódte kert-

jeivel
,

jobbra Sztambul , a tündéri város , száz meg"

száz domborodó kúppal és sugár minaretek ezreivel,

melyek közül fleg kitnik a hat minaretü Ahmet-, a

rózsaszín szent Zophia-, a hatalmas Szolimán-mosé, mely

körül a sok kúpok sora mint összetolt sok dombok emel-

kednek, és végre a fényl öbölben ott látszik a vitorlás

hajók árboczerdeje, jvén — menvén száz meg ezer hajó ;

folytonos a változatosság, de örökké tiszta s felhtlen

fölötte az ég.

A terem, hol a dervisek kerengenék, az udvar

mögletében van ; minden ékessége a korán arabeszk-

alakú versiratiból áll ; padozata jól kicsiszolt és teljesen

sima, mely köri földszint három és fél l;íb magasság-

ban egy köralaku karzat foly ; vékouy oszlopkák egy

második karzatot tartanak, a hol van a szultán páholya,

hova az elkelbb vendégek vezettetnek, és a nk, de

ép azért eleje sr rácsozattal fouatott be. A zenekar
S 20 m e re IV. jij
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átellenben van a m i r a ])-bál ; az egész • terem fehérre és

kékre kifestve lévén, igen vidám, és oly tiszta, mint

egy terem csak lehet. Papucsomat itt is a küszöbön kün

hagyván, az alsó karzat els sorában foglalék helyet,

kiváncsi szemekkel várva, a mi történni fog.

Végre a seik (elljáró) megérkezék, s egy öz-

brrel beboritott sznyegen, a m i r a b alatt két tanít-

vány közt guggolva leüle. Neve Kudret-UUá-Effendi

;

a keleti nyelvekben s régiségekben nagy tudományú

embernek lenni mondatik, s türelme, mveltsége, élet-

tisztasága miatt mint szent tiszteltetik. Atyja szinte

seik volt, s a Kudret nevet, mi csodát jelent,

azért kapta, mivel, midn szülétek, anyja 39-ik évét

(mi itt nknél vénkor), és atyja 80-ik évét tölte be.

Kudret egy kis szikár emberke, mondhatni egy fonnyadt

gyümölcs ; ritka bajsza és vékony szakála szbe vegyült,

száraz s fehér kezén alig vala hus, az csupa kék erek

hálózatábul állt, magas homloka tele volt a tartós gon-

dolkodás számos redöivel, de mely alól két kékl szem,

mint két nagy csillag szelíden, de szikrázva ragyogott

el, és valami bbájos világítással, mintha az egy föl-

döntúli magasb fénynek volt volna visszasugárzása.

Utána párosával jövének be a dervisek, s eltte,

bizonyos testtartással, egyenkint elvonulván, keleti mo-

dorban, a legmélyebb hódolattal hajták meg magokat,

mit halkan, kimért ünnepi, lejt lépésekkel elvégezvén,

vele szemközt a padozatra ülének le.

E dervisek öltözete áll egy barnás vastag posztó

süvegbl, mely hasonló egy szájára állított virágcserép-

hez ; egy fehér mellénybl, egy hasonló szinü s számta-

lan redkbe szedett szoknyából, egy ugyan olyan szin

nadrágból, mely bokáig ér, szóval az egész könny,
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deli s kellemes öltözet, nem oly ügA'etlen és rideg,

mint szerzeteseinké. Minderre öltenek egy gallértalan,

de ujjas b köpenyt, zöldet, kéket, barnát, kinek mint

tetszik, mert e részben egyenlség nem kivántatik.

Majd kezddék az imádkozás, kisérve mindenféle muzul-

mán hajlongásokkal, arczra borulásokkal, tagjártatások-

kal, melynek vége levén, b köpenyeiket a dervisek le-

vetek, és sorban egymásután a fenálló s e i k eltt bizo-

nyos lejt léptekkel elvonulának, s tle egy magnetieus-

jelü áldást kapván mindenik, sarkán ügyesen s kellem-

mel megfordula ; ugyanakkor az utána következt a

s e i k-nek egy bókkal mintegy bemutatván. Körülbelül

huszonegy dervis volt, ifjú és öreg, némelyik sz, több-

nyire mind ép, egészséges, deli termet, de egy sem

volt ügyetlen, valamennyi tökéletes kecsesei s illedelem-

mel tévé lejt lépéseit.

S már ekkor észre lehete venni rajtok, kik a te-

rembe egyéni jellemök különbféle kifejezésével jövének,

hogy arczuk derülni, szemök fényleni , magoktartása

ersödni, ihlettségök növekedni kezde, s midn a csörg

dob és egy lágy fuvola kíséretében a zenekar orr- s

torokhangon énekelni indult, ime a dervisek közül egy

kinyitá karjait, hasonlóan a keresztre feszitett megváltó-

hoz, s kezde magi körül kerengeni, eleinte halkan, ugy

hogy mezitlába a fényes padozaton semmi zörejt nem

csinált, majd sebesebben, b reds szoknyája mint egy

szárny lebegett körüle a légben, hasonlítva egy óriás

fehér virág harangalaku szirmához, mely szára körül

kinyílt széles kört képez. Az els dervist egy második, e/.t

€gy harmadik követé, míg végre valamennyi kerengeni in-

dult, a forgás szédít örvényébe mintegy besodortatván.

És így, keresztileg kitárt karokkal kerengtek foly-

19*
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vast, feltartóztathatlanul, fejket vállaikra eresztve, félig^

hunyt szemekkel, nem egészen bezárt ajkkal, mintha a

könny lég egy vizhullám volt volna, mely ket magá-

val ragadja ; lejtéseik szabályosak, könnyek, habzók

valának, bennök semmi erködés, semmi látszó fáradság

;

forogtak, szeliden, mint egy viztl hajtott malomka, s a mi

különös, bár sokan valának s a hely nem épen tágas, ke-

rengésökben sem össze nem ütköztek, sem köreikbl ki

nem estek, sem a zene mérsékét egy perczig el nem
vesztették, mintha e bezárt szemüeket isten láthatlan

ujja titkosan vezérelte volna. Közéjök néha a s e i k vé-

gyüle, de csak járt és nem. kerengett, tapssal adva

vagy a zenekarnak jelt a rhytmust gyorsítani, vagy a

kerengk fanatizmusát buzdítani.

Mintegy fél óra múlva a zenekar elhallgatván, a der-

visek megállapodtak, s mint elbb, ismét lassan, lejt sétálás-

sal s kimért léptekkel járták egy párszor a teremet körül.

De néhány perez multával a kar még dühösben

énekelt, a fuvola még keservesebben sírt, a csörg dob-

még jobban pergett s lármázott, és sebesb mértékben

semmint elbb, s a dervisek újra kerengeni kezdtek

kettztetett, st négyszerezett gyorsasággal. A forgás

sebesb ln, ugyanannyi id alatt a tánczoló hatszor

annyi izben fordula meg maga körül, de ez nem valami

lázas és rendetlen mozgás volt, a zenemérték által min-

dig korlátoztatván, e mozgás bármi rohanóvá, szédítvé

lesz, folyvást csendes, nesztelen, nyugalmas, kedélyes

marad, — csak annyi változást vehetni észre, hogy a

dervis kissé lejebb ereszti karjait, a szerint, mint fárad-

sága vagy ihlettsége ntt, vagy fejét veti hátrább, sze-

mének úszó fehérét, vonásainak magasztultságát, s ajká-

nak égi kifejezésü mosolygását láttatván, mert bár ke-
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Teng, mindig kereng, de álmodni látszik, láthatlan ké-

pekkel társalogni, nem ismert hangokat hallani, s mel-

lére vagy karjára csüggedt feje itt üdvezülve nyugszik,

mintha paradicsomi kéjpárnán pihenne.

Valóban egy fest, ki szentek s mártyrok képei-

hez tökéletes ideált keres, itt találja fel azt, csak a lili-

omszálat fesse kezébe, vagy a glóriakoronát fejére, a

többi, fleg a magasztos arcz, készen van. Nekem egy

vastag br s rút vonásíi öreg tnt fel, kinek megvilá-

;gosodott arcza, a lélek lámpájától belülrl megvilágosod-

ván, egy mártyr legfólségesebb fejét ábrázolta élmbe

;

és egy szke selyemhajn, ni termet, olvadó kék szem
ifjú ég felé fordított arczczal, ki az apostol szent Já-

nosra emlékeztetett, midn az munkáját a mennyei je-

lenésekrl irta ; egy fekete hajú, br s tzszem férfin

pedig ama extaticus látnokhoz hasonlított, ki feledve

földet, idt, tért, lelki tekintetével a legmesszebb csilla-

gokon túl jár, s mulatni, örvendeni látszik közlésében az

istenségnek, kiben felolvadni óhajt.

Midn végre a kerengés, szédelgés, szent rjöngés,

mert mi egyébnek nevezzem? — tetpontját érte el, s a

felénk, nézk felé hs szellt ver fehér szoknyák hihe-

tetlen sebes lebegése oly fokra hágott, hogy a néznek

káprázó szeme és gondolata azt vélte, mikép eltte köd-

alakok szárnyas csoportozata zavarong ; hol egy, hol

más dervis, s apródonkint csaknem valamennyi megálla-

podék, térdre esett, arczra borult, s egy kolostori szolga

köpenyt teritvén reá, jve a s e i k s mindenik fölött bi-

zonyos mysticus szavakat áldáskép mormolt el. Ezután

njra fölkelvén, köpenyeiket magokra ö\íék, s ismételvén

körsétájukat a seik eltt, azon rendben, mint jöttek,

párosával a terembl eltávoztak.
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Mi a zenét s a dallamot illeti, az egy eunSpai

fülnek szokatlan, durva, lármás, vad, eleinte tehát kel-

lemetlen, de egyszersmind erteljes, szilaj, csodálatos

;

és mivel ezenkivül mély panaszt lehell, keservet kiál-

tozó, nehéz fájdalommal teljes ; mivel folytonos, szakadat-

lan ; mivel kevés változattal az alap-motivum ismét és

újra visszakerül, mint egy ers tábor, mely ostromait

állhatatosan megujitja : végre e zene a hallgató lelkét

ellenállhatlanul megragadja, mint martalékát éles kör-

meivel a kegyetlen oroszlán. E szörnyen szép s kegyet-

lenül érzékeny zenének hosszú hallgatásához hozzá járul-

ván ama széditö kerengés tartós nézelése, fejem is el

kezdett bódulni, minden tánczolt bennem, velem, körü-

lem, még az épület is, láttam képeket, alakokat, álmo-

kat, miket azeltt soha nem ismertem, egy fényes köd

homálya borult szemeimre, — de melyen keresztül én

nem láthattam, ki tudja mit láttam volna mögötte, ha

szemeim hozzá szokva lettek volna ? A dervisek érzései-

rl tehát én nem merek Ítélni, sok élv van az életben^

mi kezdetben kín, st mik eleinte a legundoritóbbak,

azokban leljük utól)b a legtartósb s legkivánatosb

kéjeket.

Éget nyári nap lévén, öreg dervis barátommal

hs alkonyi léget szivni az európai édes-vizekhez me-

uénk, hol a szultánnak egy gyönyör mezei laka s egy

szép nagy kerté van. Egész este a dervisek szertartása

volt beszélgetésünknek tárgya. »Ne hidd, monda , hogy

e kerengés jelentés nélkül van, symboluma az a feleke-

zet két nagy myszteriumának. A körszer forgás jelentig

hogy e felekezet isten mindenütt jelenlétét elismeri s

keresi a hozzájuthatást, mig a kerengésbeni eléhaladás

képe az ember menetelének az életen keresztül, mely
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t. i. az ember járása, kezdetben gyönge és lassú, késbb

feltartózhatlan sebességgel tovább siet, mig a halál által

rögtön félbeszakasztatik. Egyszersmind képes kifejezése

azok nemes lemondásának, kik nem gondolván a világi

dolgokkal, magokat kizárólag isten szolgálatára szente-

lik. A jobb kar kiterjesztése felfordított tenyérrel jelent

a mennyei jók kérését, a bal kar kinyújtása lefordított

tenyérrel azt akarja mondani, liogy a földieket mások-

nak engedik, ezért nevezik magokat koldusoknak, szegé-

nyeknek . . . Minek ez igazságokat ekkép elfátyolozni y

Ue melyik vallásban van ez máskép? En szinte nem

értem a katholikusok miséiben elforduló számos mozdu-

latok s jelenetek érdekes jelentéseit, mig azokat nekem

utazásim közben egy tiszteletreméltó pap részletesen

meg nem magyarázta. Az embereknek két rendé van,

egyik áll azokból, kiket ilyen küls szertartás és az irott

törvény vezet, másik áll azokból , kiket pusztán isten

bels szeretete vezérel ; ez utóbbi egyenesen isten népe,

s ez azon tökély, mire az igaz dervis lelkében törek-

szik. Alkalmasint legjobl) lenne nem burkolni be az

igazságokat, miket az emberiségnek ismernie kell , mint a

jótev napot nem, s mint evangeliumtok bölcsen megjegyzi :

»mit használ a világosság, mely véka alá van rejtve?*

Azon észrevételt tevém én , miké[» kerengéssel,

tánczczal stb. istent imádni különös és szokatlan. Vála-

szolá : » Meglehet, hogy különös és szokatlan, de bizony

nem természetellenes. Indiában ez divatozik sidk óta.

Vad népeknél, kik a természet ölén élnek, mindenütt

nyoma van. A müveit görögök ekkép imádák istenei-

ket. Es jelenleg is Eszakameri kában a shakerek keresz-

tyén felekezete nem tért-e vissza e szokáshoz? Melyik

tagját a/, embernek nem teremte isten? Melyik nem
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volna egyképen méltó az imádását kifejezni ? Melyik-

nek tiltá meg, hogy vele az tisztelete ki ne fejeztes-

sék? Szem, száj, fej, kéz, láb, szó és hang, s ezeknek

illend használata sokkal természetesb s méltóbb tolmá-

csai az ö dicséretének, mint egy faragott kép, egy öntött

pohár, egy réz- vagy fa-hangszer, mely érzéketlen vak

eszköz, és a gondolkodó s érz emberi testnek nem tagja.

Minden botrányos, mihez nem szoktunk, de egy szokás

sem az, mi a természettel nem ellenkezvén, az ész vizs-

gálatát kiállja.

«

Megvallom, felelém a dervisnek, a kerengést ille-

delmesnek találtam, hasonló az a viliik szellemi tánczá-

hoz, ezzel a szokás végre megbarátkoztathat ; de az ordi-

tók kegyetlen szertartása botrányos marad, isten ugy

nem kívánhat tiszteltetni. »Tökéletes igaza van önnek,

monda az öreg. Ez nem más, mint a corybantok dühös

táncza a régi görögöknél, melyet a phrygék »cubeboi«-nak

neveztek ; még a zene is megegyezik azon leírással, me-

lyet róla a régi Íróknál találunk. Ábrázolni akarván a

phrygek azon fájdalmat , melyet Czybéle érzett Atysz

halálán, addig s oly indulattal tánczoltak amaz istenn

szobra körül, mig egy szent düh meglepvén ket, ez

ihlett állapotban képesek lnek magokon mindenféle sebe-

ket ejteni, a nélkül, hogy fájdalmat éreztek volna. Akarja

ön tudni, mi ez valóban? Egy magneticus állapot, me-

lyet a keletiek az isten imádására felhasználnak ; a nép-

nek csodálatos, de a bölcsnek nem. On bizonyosan sok-

szor tanuja volt nyugaton, hogy álomjárókat a magne-

tizáló oly catalepticus állapotba helyez, melyben az nem-

csak orgánumait elveszti, nemcsak az orgánumok helyet

cserélnek, a szem hall, a fül s has lát, nemcsak szúrást

állnak ki, vért nem vesztve s fájdalmat nem érezve, de
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vérütésök megáll s testüknek súlya hol n, hol fogj,

szóval, rá nézve a természet törvényei megsznnek vagy

elváltoznak. Mi önöknél uj s kezd egy tudománykép

mveltetni, az keleten srégi titokteljes hagyomány, mely

egyes családoknál, szerzetes felekezeteknél Hról fira száll,

tartatván e teljesen nem értett, de tüneményeiben ismert

büer isten kiváló kegyelmének, melyet közlök némely

alkalmaz betegek gyógyitására, más ez extaticas állapot-

l)an istenneli közlekedést vél rejleni; mindenesetre kelet

lángképzelet népét, mely a mysticizmusra oly hajlandó,

elbájolja a lélek azon csodateljes hatalma, minél fogva

az magát a test földi kéjeitl , kínjaitól, gyarlóságaitól

függetlenné birja tenni. Az orditó dervisek a mi magne-

ticusaink , tanitványai indus fakiroknak s egyiptomi

jmszták keresztyén remetéinek ; ha utazni fog ön, mint

szándéka van, Asiában, s vizsgálódni fog gondosan, nem-

csak indus borbél3'okban fog a magnetizálás tudatlan, de

nagy mestereire találni, hanem nagy részére azon cso-

dálatos tüneményeknek, miket az ó-világnak az amerikai

asztalkopogtató s lélekidéz , úgynevezett spiritualisták

ujabban fölfedeztek. Ez egyébiránt csak azt bizonyltja,

hogy az emberi természet mindenütt ugyanaz, s hogy

a keleti emberiség a teremtés mély titkainak ellesésé-

ben nyugatot mindig megelzte. Mi találjuk meg a mag-

vat, de ti vetitek el, s nektek virágzik és gyümölcsözik. "^

XVI.

Egy sír a szkutari-i temetben. Beszélgetésem Ali dervissel az izlámról. Ellenveté-

seim. Ö felel s koránbeli idézetekkel magyarázza annak több ágazatait.

Ha irtazónak valahol nehéz magát a várost, a né-

pet s ennek szellemét kiismerni, ez fleg Sztambulbau s
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a török népnél nehéz. A nyelvbeli járatlansághoz já-

rul, hogy akár a göröghöz s örményhez, akár a zsidó-

hoz fordulsz felvilágosításokért, mindezek költött és igaz

adatok és események vegyitékével halmoznak el, mit egé-

szen elhinni lehetetlen, s egészen elvetni is. Ezért én

igen örültem a véletlennek, mely ama müveit emir-der-

vissel megismerkedtetett, abból, mit tle s amazoktól hal-

lék, meglehetsen képes voltam a valót kitudni.

Egész napokat tölték én kellemes társaságában. Ma-

gyarul, francziául, olaszul váltva beszélénk, a szerint, a

mint melyikben akadt nyelvünkre az alkalmas szó és ki-

fejezés. Gyakran ö vala a kérdez, mivel nyugatot in-

kább könyvekbl, semmint életbl ismervén, sokat tudott,

mit nem értett, sok dolog volt, mi iránt felvilágosítást

kivánt ; mindenre készséggel felelék neki, hogy ez által

viszont igényt szerezzek, a sor rám jvén, tartalék nél-

kül kérdezsködhetni tle a keleti világ oly érdekes ol-

dalairól. Mi seili szakitá félbe társalgásunkat, mint az

imádság órája ; de midn ez elérkezett, mindig elhallga-

tott, s lelkismeretesen végezé könyörgését, megmosakod-

ván, s egy hajlongást sem mulasztván el ; st hosszasab-

ban imádkozok, semmint szokás, ugy vettem észre,

nála az imádság ideje egyszersmind az elmélkedésé is

volt ; — még most is látom a komoly s méltóságos

ábrázatot, hosszú szakállával, halvány arczczal, ábrándos

szemekkel ülni mellettem a sznyegen, néha mozdulatla-

nul mint egy képszobor, s tudást nem véve rólam s mi

körülte történt, mintha ily pillanatokban lelkileg nem a

földön volt volna.

Egy bizodalmasb órában megjegyzést találék tenni

az iránt, hogy is oly szigorúan megtartja a könyörgés

küls és igy nem lényeges szertartásait. Azonban alig
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mondtam ki, már megbántam, tle már kés volt. Arczá-

ban egy vonáska sem változott meg, s a bölcs hideg nyu-

galmával ezeket monda : »Mint gyermek igy szokám meg
a könyörgést, és mint férfiú igy folytatom, A szokás

végre természetünkké válik. És miért változtatnám meg ?

Valami modorban csak kell elvégezni, s melyik a legjobb,

ki tudja? és egyik miért jobb a másiknál, szinte ki tudja?

Azt mondják, az égi csillagok könyörgése valami bájos

szymplioniából áll, melyet forgásuk idéz el s emberi fül

nem hallhat, az erdé zugásból, a tengeré ragyogásból,

a rózsáé illatból, a csalogányé énekbl, a sasé fólpillan-

tásból a nap felé, . . . szóval minden teremtmény : f, fa,

állat, k, viz saját módja szerint dicsiti istent ; csak a

népek s nemzetek, csak a szabad ember bir e részben

is tehetséggel különbfélekép dicsíteni az urat, — ti tér-

delve, mi arczra borulva, mások máskép imádkoznak,

azt hiszem, istennek mindegy, minden esetre csak tudja,

melyik mód neki a legkedvesb.«

E napon történt, hogy a szkutari-i temetbe újra

együtt menénk. E czyprus - rengetegben már sokáig

mendegélénk, midn hirtelen megállapodék, egy nagy

sirra leült, és inte, ülnék le én is. Ez itt atyám sirja,

monda nyugalmas, de komoly arczczal. C) a maga ide-

jében hatalmas basa és gazdag ur volt, élt jót téve, áldva

halt meg. itt az ásiai oldalon kivánt eltemettetni,

sokszor mondogatván nekünk gyermekeinek — hatan va-

lánk, — ez a mi földünk marad örökre, nekünk ezt isten

maga mérte ki. ü a basák ujabb szokása szerint nem

akart magának fényes mauzóleumot épittetni. Akárhova

teszed a testet, mi vizbl, földbl, légbl áll, az a víz-

zel, földdel léggel egyesülni fog, mert ez a természet örök

törvénye. Tehát nekem, kedves fiam, — monda — ne
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csináltass e/iist koporsót, ha te nem, más kivetné belle

poromat, ezt nem ézezzük ugyan, de képzelni fáj, se

márvány boltban ne riztess, meggátolna a galambok

kedves szólását hallanom, s aztán a márványhoz is hozzá

nyúlnak; ha mégis kúthoz használnák, mely pusztákon

szomjas vándornak enyhit vizet ád ; rézkoporsóba se tétess,

— ah, mert sejtem, nem sokára minden érczre szüksé-

getek lesz ágyúitokhoz, hogy Sztambult, a gyönyör e

városát, mely mint a paradicsombul egy hely virit a

földön, megoltalmazhassátok. Tétess közönséges sirba, a

nép közé, zöld czyprus alá, zúgó szökkút mellé, ugy is

porrá kell lennem, mi voltam az élet eltt. A mit óhaj-

tok, egyedül abból áll, hogy te, szeretett fiam néha-néha,

talán halálom napján, jönnél el ide s ülnél le siromra,

— meglehet, hogy semmit nem fogok róla tudni, de most

édes e gondolat nekem. Az ember a földön halála után

csupán addig él, mig azok élnek, kik ismerték és sze-

rették.

«

E szavak után a dervis imádkozva borult le a sír-

halomra s e megható helyzetben mintegy fél óráig ma-

radván, derült tekintettel kelé fól, mintha megszenvedett,

de egyszersmind ki is pihent volna.

Azonközben én csendesen s némán ülék mellette,

mint némán álltak körültem a magas czyprusok, a sirok

e szomorú árboczai, melyek itt keleten messze felnyúlva

hirdetik a helyet, hol az emberi élet hajói törést szen-

vedve romokban hevernek.

Fölkelvén, egy pár fejezetet mormolva olvasott el

a koránból, mely zöld brbe ezüst kapocscsal volt kötve,

s gyönyör calligraphiával volt irva. Ára legalább 5000

frank lehetett. A törökök a szépírásban ép oly nagy mes-

terek, mint mi a nyomtatásban vagyunk ; a calligraphia
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uálok oly dicsséges mvészet, melyre egynél több szul-

tán törekedett. Annál nehezebb mvészet ez, mivel a tö-

röknél többféle Írásmód van, egy a neszszik, ezt csu-

pán a koránra, szuluz, ezt a faliratokra, d i v á n i, ezt

a hivatalos, t á 1 i k, ezt a bir(3i, s z i a k á t, ezt a hnáncz,

— végre r e k a, ezt a magány-iratoknál használják.

Megvallom, én a koránt akkor még nem olvasván,

az izlamról igen hiányos ismeretem vala; mások Ítéletei-

bl képezek magamnak róla némi fogalmat ; azonban bi-

zodalmas beszélgetés közben nem tartózkodám némi ész-

revételeket tenni : hogy a korán a török nemzet elha-

ladásának akadálya, hogy tudományban, iparban, m-
veltségben minden tökéletesedést lehetetlenné tesz, hogy

nemzet, melynek vallási és polgári törvénykönyve egy örök

tespedésre van kárhoztatva, hogy vallásnak, mely türel-

metlenséget s taliót hirdet, nincs jövje, hogy vallás, mely

paradicsomát érzéki kéjekkel festi, vastag materializmusra

mutat, emlékezem, hogy szóltam a polygamiáról, fataliz-

musról és sok olyanról, mit okkal vagy ok nélkül az iz-

lam ellen felhozni szoktak.

Vádoló észrevételeimet a tisztes öreg nyugottan

hallgatá, s némi gondolkodás után hosszú szakállát vé-

gig simogatván, monda : »0n épen ugy beszél az izlam-

ról, mint a legtöbb török szokott a keresztyén vallásról

szólni. Igen egyszer az oka: ki a tárgyat nem ismeri,

az mások Ítéletét mondogatja vissza. Hogyan iíllithatja

ön, hogy a koránnál nincs haladás? Elfeledé, mit a mi-

nap mondtam, t. i. azt, liogyan nyilatkozik a korán a

tudományokról i Mi nagy becsben voltak a tudósok ke-

leten kezdet óta? és mi sok tudományban, különösen

természetiekben valának uttiuk a muzulmánok ? Az észt,

mi minden ismeret s tudomány kútfeje, Mohamuied ÍC>
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polczra helyezi, Mózes teremtési rendétl eltérleg mond-

ván : »els volt, mit isten teremtett, az ész.« Ha épen

kívánja ön, nem kerülöm a vitát, de mindenesetre meg-

jegyzem, liogy a mit mondani fogok, nem vád a keresz-

tyénség ellen, hanem igazolás az izlam mellett.

Azt állitá ön, mikép a korán türelmetlenséget hir-

det ? A vád súlyos volna, ha állna, mert a türelem minden

vallás isteni eredetének próbaköve. A katholika, st a

görög egyház is azt tanitja : az egyház kebelén kivül

nincs üdvösség. E tan kárhozatra küldi a többi keresz-

tyén felekezeteket mind, azt nem is emlitem, hogy a

muzulmán, embernek is alig, a korán még csak tisztes-

séges könyvnek sem tartatik.

A korán sokkal türelmesb. Mit tanit Mózesrl, mit

Jézusról,mit Máriáról és a bibliáról ? Elolvasom a fbb he-

lyeket. Es nagy ügyességgel lapozta végig a koránt, pontosan

rá fordítván a helyre, mit keresett, de én azt hiszem, könyv

nélkül tudta, mi derviseknél nem ritka eset. Kérem, hallja ön:

» Az angyalok mondák Máriának : isten téged ma-

gának kiválasztott, téged mentté tn minden szenny-

tl, a mindenség asszonyai közül téged választott ki

(korán, III. Fejezet 37-ik vers).«

»Ó Mária, légy urad istened iránt kegyes, borulj

arczra és hajtsd meg térdeidet azokkal, kik térdet haj-

tanak (III. F. 38. v.).«

»Az angyalok mondák Máriának : isten üzeni neked

íiz i g é j é t. Messiásnak, Jézusnak, Mária fiának

neve^endi magát, dics e világban és a másikban, és

egy az isten közelében lévk közül (III. F. 39. v.).«

>!>Mert szólni fog az emberekhez, mint gyermek

a bölcsben, s mint meglett ember, és egy lesz az

igazak közül (III. F. 41. v).«
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»Uram, feleié Miíria, mikép lenne nekem fiam V én

hozzám egy ember sem közelitett. Ez igy van, válaszola

az angyal, isten teremt a mit akar. í) mondja : legyen

és megvan (III. F. 42. v.).«

»0 tudtára adja neki az irást és bölcseséget, Mózes

öt könyvét és az evangéliumot. Jézus lesz ö követe Izrael

népénél. Mondandja nekiek : jövök hozzátok, kisértetve

az urnák jelei által. A sárból madarat képezek, ráí'uval-

ok és isten segedelmébl a madár élni fog; a vakon

szülöttet meggyógyítom és a bélpoklost ; isten engedel-

mével a holtat feltámasztom, megmondom a mit enni

fogtok, és a mi rejtve van hajlékaitokban. Mind ez meg-

annyi jelül szolgáljon tinektek, ha van liitetek (III. F.

43. v.).«

».Jézus mihamar észrevette a zsidók hitetlenséjxét.

Fölkiálta : ki lesz nekem segedelmem isten ösvényén V

Mi , felelének az apostolok , mi leszünk segítid isten

ösvényén. Mi hiszünk istenben és te bizonyságot teszesz

mellettünk, hogy mi egészen benne bizakodunk (III.

F. 45. v.).«

»A zsidók ármánykodni kezdtek Jézus ellen, isten

pedig ellenök, és isten a leghatalmasb (III. F. 47. v.).«

» Valóban én (isten) szenvedtettem veled a halált,

én vagyok az, ki magamhoz fölemellek, ki azokat, a

kik téged követnek, fölébe helyzem a hitetlenek-

nek a föltámadás napján. Ti mind keblembe tértek vissza,

és én megítélem azt, a miben egymástól eltértek (III.

F. 48. v.).«

»Jézus az isten szejuei eltt az, a mi Ádám. Isten

t porbul alkotá, és azután monda : légy és megvolt

(III. F. 52. v.).«

>Mondják (a zsidók) mi megöltük Messiást, Jézust,
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fiát Máriának, istennek apostolát. Nem, k nem ölték

meg öt, k t nem feszitették fel ; egy hozzá hasonló

ember tétetek helyére, és a kik vitatkozának e fölött,

azok magok is kétségeskedtek. Bizonyos tudásuk róla nem

volt, csak véleményök. Ok nem ölték meg t valósággal. Isten,

magához emelte t, isten hatalmas és bölcs (IV. P. 156. v.).«

»Mondj átok : mi hiszünk istenben és mind abban,

ki hozzánk felülrl küldetett. Ábrahámban és Izmáelben^

Izsákban, Jákobban és a tizenkét nemzetségben ; mi hi-

szünk az Írásokban, melyeket a prófétáknak az ur

felfedezett, mi nem teszünk köztünk különb-
séget, mi istenre bizzuk magunkat (IJ. F. 130. v,).«

»Te (Mohammed) meg fogod látni, hogy a legdühösb

o-yülölséggel a hivk ellen a zsidók viseltetnek és a bál-

ványimádók, és hogy ket szeretni leghajlan-

dóbbak azo k, kik mag okát keresztyéneknek
nevezik (V. F. 85. v.).«

»0 megállapított egy vallást, melyet ajánlott Noénak,

iio-yanazt , melyet neked is felfedezett ó Mohammed,

ugyanazt , melyet ajánlanak Ábrahámnak , Mózesnek,

Jézusnak, mondván nekiek : kövessétek e vallást és fele-

kezetekre ne szakadjatok. E vallás a bálványimádóknak

trhetetlen (XLII. F. 11. v.).«

»Valóban, azok, af kik hisznek és azok, kik követik

a zsidó és a keresztyén és a szabén vallást, szó-

val minden, ki hisz , istenben, feltámadásban,

és ki jócseleked etekben gyakorolja magát,

mindezek jutalmát veszik az úrtól, a félelem ket nem

szállja meg, és nekiek nem lesz bántalmok (II. F. 59, v.).«

íme ily méltányolva szól a korán Mózesrl és a

bibliáról, Jézusról és a keresztyén vallásról ; Mohammed

elismeri szent könyveitek égi eredetét, a magáét nem
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ellenébe, de mellé állítja, mint mely legkésbbi levén,

azokat kiegésziti. Bölcs türelmességének azonban legfényesb

tanúságai a következ helyek

:

»Semnii kényszerítés a hit dolgában. Az igaz utat

a tévelytl eléggé meg lehet különböztetni. (11. F. 257. v.)«

»Ne bántsd azon istenségeket, melyeket mások az

igaz isten kirekesztésével hivnak segédeimül, ne bántsd,

hogy tudatlanságukban k viszont istent ne sértsék. Min-
den népnek mi ekkép mértük ki cselekedeteit. Késbb
visszatérnek urokhoz, ki emiékezetökbe idézi, a mit cse-

lekedtek (TV. F. 108. v.).«

Istennek ösvényére az embereket hivd bölcseség

és szives intések által ; ha velk vitába ereszkedel, azt a

legtisztességesb módon tedd, mivel urad azokat legjobban

ismeri, kik ösvényérl eltérnek, és kik az igaz utón jár-

nak (XVI. F. 136. v.).«

Ez mind igen szép, jegyzem meg, de megtartjá-

tok-e ?

És ti , kérdé a dervis , vagytok oly türelmesek^

mint Jézus hirdeté? Felekezeteitek nem vivtak-e e^Tymás

közt kegyetlen harczokat ? A kérdés nem az, milyenek a

keresztyének és milyenek a muzulmánok, hanem : mit

tanit az evangélium és mit a korán ? Ha e két isteni

követ tanítványai vallásharczot századokon át küzdtek

egymással, valóban ne az evangéliumot s ne a koránt

okozzuk ; mindkettnek parancsa, követi által egyképen

megtöretett.

Megvallom, erre nem tudván válaszolni, hallgaték,

hanem más téren keresem ellenvetésiraet, t. i. hogy Mo-

hámmed magát prófétának nevezé, hogy csodákat beszél-

nek róla, hogy ketté metszé a holdat s mind a hét eget be-

utazá annyi id alatt mig a szem egyet pillant, s hozzá-
S z tí m e re IV. 20
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tevém végre, miképen nem hihetem, hogy Mohammed
erkölcsi tanai a Jézuséinak tiszta magasságára emelked-

tek volna.

Mohammed próféta volt ! monda az öreg. Miért

nem ? Ep iigy, mint Mózes a volt, s mint eltte és utána

sok más. E nevet magának ép ugy igényelheti az, ki

160 millió embernek adott vallást, mint az, ki a

maroknyi zsidó népnek adott. Aztán ti nyugotiak e név-

nek különös értelmet tulajdonittok. Mi keleten prófétá-

nak nevezünk minden bölcset, ki költileg szól, de eszünk-

ben sincs bellök istent csinálnunk.

Mohammed csodatételei? Melyik egyház bvelke-

dik annyi csodákkal, mint a keresztyén ? Es ha csoda

történhetik Palesztinában és Európában, miért nem Ará-

biában V s ha a zsidóknál, miért nem nálunk ? Nem mind-

nyájan isten teremtményei vagyunk-e ? Nem együtt va-

lánk-e önnel Balüklüben a minap, megnézni ama görög

egyházat, hol a pópák egy forrásban úszkáló sült

halakat mutogatnak mindennap '? St épen ellenkezleg,

Mohammed hirdeté, hogy Mózes és Jézus csodákat tnek,

de magáról ezt soha nem állitá, mondván : »Nekem

nincs más hatalmam , mint tanitani titeket arra, mi

istentl j, és meghozni nektek az küldeményeit. —
(LXXII. F. 24. V.) — Tovább : »Én ember vagyok, h o z-

zátok hasonló, csakhogy nekem tétetek a fölfedezés,

miképen nincs csak egy isten (XVII. F. 110. v.).«

Olvastam bibliátokat én is. Elttünk az becses,

igen becses könyv, hiszen maga Mohammed azt monda,

hogy: a korán csak megersíti az Írásokat, mik azt meg-

elzék, t. i. Mózes öt könyvét és az evangéliumot, miket

isten azért külde le, hogy az embereknek irányul szol-

gálnának (III. F. 2. V.). De a korán erkölcsparancsai
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nem is állnak mögöttök ; iiue, néhány helyet belle fel-

olvasok :

»0 halandók, mi titeket egy férfiból és egy asszonyból

származtattunk, mi titeket családokra és nemzetségekre osz-

tottunk el, a végre, hogy egymást ismernétek. Isten eltt közü-

letek az a legméltóbb, ki öt leginkább féli (XLXIX. F. 10. v.).*

»Isten rendeli az igazságot és jótékonyságot, a b-
kezséget a szülék iránt ; tiltja a paráznaságot és mél-

tatlanságot és igaztalanságot ; ö int titeket, hogy gon-

dolkodjatok (XVI. F. 92. v.).«

»Isten rendelte, o kivüle mást nem imádni, szépen

viselni magatokat atyátok és anyátok iránt, akár egyik

érte el a vénséget, akár mindkett, és veletek egy födél

alatt lakik. rizkedjetek irántok mutatni megvetést és

ket szemrehányással illetni. Tisztelettel szóljatok hozzá-

jok (XVII. F. 24. v.).«

»Légy alázatos és gyöngéd irántok, ekképen fohász-

kodván istenhez : Uram, könyörülj rajtok, k neveltek

engem gyermekségemben (XVII. F. 25. v.).«

» Atyádfiainak add meg, mivel nekik tartozol, mint

a szegénynek is, mint az utasnak is, és ne légy tékozló

(XVII. F. 28. v.).«

»Ha eltávozol azoktól, kik szükségben vannak, a nél-

kül, hogy segítenéd, legalább szólj velk nyájasan (XVII.

F. 30. v.).«

»0 hivk, hiábanvalókká alamizsnátokat ne tegyétek

dorgálás, vagy más rósz cselekedet által, mint cselekszik

az, ki puszta mutogatásból ajándékoz, ki nem hisz isten-

ben és feltámadásban. Az ilyen hasonlít egy szirtes part-

hoz, mely porral elboríttatott, rá ömöl a rohanó zápor s

marad egy sor szirt. Az ilyen emberek cselekedete haszon

nélküli (II. F. 2GG. v.).«

20*
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»Az alamizsna a könyörületes isten kezét elbb érinti,

mint a szegénynek markába jutna (11. F. 265. v.).«

»Az erény nem abban áll, hogy ábrázattal keletnek

vagy nyugotnak fordultok ; erényesek azok, kik hisznek

istenben, a feltámadásban, az angyalokban, az Írásban és

a prófétákban, kik isten szerelmeért segélyt nyujtnak

véreiknek, az árváknak, az utasoknak és azoknak, kik

azt kérik ; a kik a foglyokat kiváltják, az imádságot

könyörgik, alamizsnát adnak, mire magokat kötelezték.

azt teljesitik, türelmesek viszontagságban, a nehéz na-

pokban és az üldöztetés idejében. Ezek az igazak és

istenfélk (IT. F. 171. v.).«

»Midn mi (isten) Izrael népével szövetségre léptünk,

mondók nekiek : imádjatok csak egy istent, jól bánjatok

apáitokkal, anyáitokkal, rokonaitokkal és a szegények-

kel ; ne szóljatok másképen, mint jóságosan az emberek-

kel ;
pontosan végezzétek imátokat, osztogassatok ala-

mizsnát (II. F. 77. v.).«

»Mondd nekiek : Járuljatok ide, és én el fogom

olvasni, a mit az Ur néktek megtiltott : semmi lényt ne

helyezzetek melléje, atyáitokkal és anyáitokkal nemes-

lelküleg bánjatok, gyermekeiteket az Ínségnek miatta

meg ne öljétek, mi adunk nektek enni, mint nekiek is

;

ugy külsleg, mint belsleg tartózkodjatok minden

tisztátlanságtól (VI. F, 152. v.).«

»Ne illessétek az árva vagyonát, kivéve ha általa

hasznát öregbithetnétek, és ezt csak addig, mig érett

korra jutott. A mértéket töltsétek meg, és igaz sulylyal

mérjetek. Midn Ítéltek, igazságos legyen az, habár atyafia

irányában is. Legyetek hivei az urrali szövetségnek (VL

F. 153. v.).«

»Azok, kik az uzsora gyümölcsébl élnek, a fóltá-
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inadás napján ugy kelnek fól, mint kik a sátán érintése

által megfertztettek (II. F. 276. v.).«

»Isteu az uzsorát megsemmisiti, az alamizsnáért

pedig jutalmat ád (II. F. 277. v.).«

»0 hivk, féljétek istent, s a mi még az uzsorából

nálatok van, oszszátok ki , ha hivk vagytok (II. F.

278. v.).«

»Ha adóstok nem bir fizetni, várjatok, mig állapota

javuland. Ha tartozását elengeditek, rátok nézve annál

nagyobb érdem lesz , ha ugyan gondolkodtok (II. F.

280. v.).«

»Egy tisztességes szó, a sértés elfeledése többet

ér azon alamizsnánál, mely után egy rósz cselekedet kö-

vetkezik (II. F. 265. v.).«

»Ne öljetek embert, mert isten eltiltá, kivéve hu

az igazságszolgáltatás követeli (VI. F. 52. v.).«

»Törvényül irtuk Izrael népének : a ki egy embert

megöl a nélkül, hogy ez gyilkolt vagy rabolt volna, ugy

tekintessék, mint az emberi nemzet gyilkosa, és u

ki egy embernek életét visszaadta, ugy tekintessék, mint

az, a ki az emberi nemzetnek adta vissza életét (Y. F.

35. v.).«

Mi a taliot illeti, folytatá a dervis, a koránban a

gyilkosságról részletes intézkedés van. Azt mondja a

próféta : »Isten a zsidóknak egykor azt hagyta meg, léle-

kért lélek, szemért szem, orrért orr , fülért fül, fogért

fog ; most általam azt rendeli : a ki a büntetésnek bir-

ságát megkapván, alamizsnára fordítja, az jót cselek-

szik (V. F. 49. V.). A ki szándékosan öl, arra a pokol

várakozik, ki szándéktalanul, az egy rabszolga felszaba-

dításával s a megölt családjának javára esend dij leti-

zetésével fog lakolni (lY. F. 94-05. v.).«
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Azt hiszem, ily enyhe szellemben irt büntet töi-

vénykönyvvel kevés európai nemzet dicsekszik jelenleg is,

A keresztyén vallás erkölcsi parancsai között mint

páratlan emlittetik az, melyben Jézus mondja: » Szeresd

felebarátodat, mint tennen magadat«, és az : a roszat is

jóval fizesd; és egy harmadik: (Máté V. 44) » Szeressétek

ellenségeiteket, áldjátok, kik titeket átkoznak, tegyetek jót

azokkal, kik titeket gylölnek, imádkozzatok azokért, kik

titeket sértenek és üldöznek ; én pedig mondom nektek^

hogy a rosznak ne próbáljatok ellentállani, hanem midn
valaki téged jobb arczodon megcsap, tartsd oda neki a

balt is.« — Ilyen tökélyt, türelmet, önmegtagadást húsból

s vérbl alkotott embertl várni vájjon lehet-e ? — az más

kérdés, monda a dervis, de mindenesetre találni hasonló

mondatokra a koránban is, például :

»Midn a vett bántalmakért boszut állsz, cselekedd^

hogy az arányban legyen azokkal, miket szenvedtél. De
ha jobbnak Ítéled azokat békével trnöd, az hasznosb lesz.

azoknak, a kik békével trnek (XVI. F. 127. v.).«

»A roszért jóval fizess (XXIII. F. 98. v.).«

»A rósz és jó egyenl lépést nem tarthatnak. A
roszért fizess jóval, s látni fogod elleneidet oltal-

mazóiddá válni (XLI F. 34. v.)«

»De e tökélyre csak az állhatatos vergdhetik, erre

csak a boldog fog vergdhetni (XLI F. 35. v.)«

És mikép állithatá ön (folytatá az öreg, ki beszé-

dében mindinkább szónokibb hangot vön fel, s tüzesül

szemei szokatlan fénynyel ragyogtak), hogy a korán mint

vallás, mer képzeldés, s a muzulmán paradicsom érzéki

gyönyörök összege? A keresztyén vallás lehet végczéljá-

ban sanyarúbb, de eszközeiben nem. Elfelejté ön az öt

könyörgést naponkint és az öt mosakodást, a ramazán
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nagy böjtöt harniiiicz napon át, és a tartózkodás számo^í

több napjait? elfelejté, hogy nálunk alig vannak ünne-

pek , mi önöknél sok helyt a hivalkodás ideje ; hogy a

tápla nálunk szk, mértékletes, sok apró szabályok által

korlátoltatván? elfelejté, hogy a borital, a játékok, szin-

padok nálunk tiltottak?

Mi a jövend életet illeti , róla ama balítélet

önöknél onnan eredt, mivel nálunk keletieknél szokás

képekben, hasonlatokban, parabolákban beszélni, s ti ezt

szó szerinti értelemben veszitek. De ilyen képekkel s

parabolákkal nincs-e tele a biblia? Azonban ti, monda,

bennök nem a kült, hanem jelentését, tartalmát nézitek ;

de hát miért magyarázzátok másképen a korán allegóriái

nyelvét? Higyjétek nekem, igy véve, mind a két könyv,

st minden keleti elme-m, melyben gyümölcs és virág,

bölcsesség és poézis belsleg egybefonódik, telve értet-

lenségekkel, ellenmondásokkal nevétségekkel, st botrá-

nyokkal. De legjobb lesz önnek szorul szóra elolvasnom

a koránbul azt, mi a jövend életre vonatkozik, figyeljen

rá és Ítéljen ihi maga :

»Midn végeztétek az isteni szolgálatot, rizzétek

meg isten emlékezetét, mint riztétek atyáitokét, st
még inkább. Vannak emberek, kik mondják : uram a

javakból részünket add ki e világon. Ezeknek nem
lesz osztályrészök a jöv életben (U. F. 9G. v.j.«

»A javak, miket itt lenn osztályul kaptál, nem egyéb

mint egy ideiglenes élv e világon és ennek mintegy

ékessége ; de az, mi istennél van tartalékban, többet ér

és ez tartósabb (XX Vili. F. GO. v.).«

»A gyönyör kedvelése, mint a nkéé, mint a gyer-

mekekéé, az arany és ezüst kincshalmaz, a büszke lovak,

a nyájak, a mezk, mind szépeknek tetszenek az embe-
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rek eltt, de mindezek mer ideiglenes élvei a világ-

nak ; a boldog menedék isten körül van (III. F. 2. v.).«

»J«i fog a nap, mikor minden lélek magáért fog

szólani, és mikor jutalmaztatni fog a szerint a mint

cselekedett, a midn senkivel sem fog igazságtalanság

történni (XVI. F. 112. v.)«

»A jöv életbéli hajlékot azoknak adjuk, kik nem
igyekeznek mások fölébe emelkedni, sem roszat nem cse-

lekesznek. E boldog vég a kegyes emberek számára van

fentartva (XXVIII. F. 83. v.).«

»Mondd : hirdethetnék-e azoknak, kik engem félnek,

valami jobbat V Teremtöjöknél k kertekre fognak találni,

melyeket folyamok öntöznek végig, hol lakni fognak

mindenha ; és találni fognak nkre m i n d e n s z e n n y-

tl mentekre, és megelégedésre istennél (III. F.

2. v.).«

»Bevezettetnek Éden kertébe, mint atyáik, mint

hitveseik, mint gyermekeik, a kik igazak voltak. Ott

látogatásaikra angyalok jnek, kik betódulnak valameny-

nyi kapukon (XIII. F. 23. v.).«

»Ekkép köszöntve ket : béke legyen veletek, mivel

állhatatosak valátok ; mi édes lakni az örök palotában

!

(XIII. F. 24. v.)«

»Körben fog járni a kehely, mely nem s z ü 1 e n d

s e m i 1 1 e 1 1 e n szót, sem bnre n e m s z o 1 g á 1-

tat alkalmat (LII. F. 23. v.).«

»Körültök járnak ifjú szolgák, hasonlók a gyöng3'ök-

Löz, melyek csigáikból kipillantanak (LII. F. 24. v.).«

De hallgassa meg ön a LXXVIII-ik fejezetet, ez

rövid, és az egész a feltámadásrul szól

:

»0k kérdezik egymást

A nagy napról,
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Mely fölött tusakodnak egymással.

Ok meg fogják azt tudni minden bizonynyal.

Igen, meg fogják tudni.

Nem terjesztettük-e ki a földet egy ágy gyanánt ?

Es a hegyeket, mint annak oszlopait?

Mi titeket teremtettünk,

Mi rendeltük álmaitokban a nyugalmat.

Mi adtuk nektek az éjt, takaró gyanánt.

Mi küldtük a nappalt az életnek eszközéül.

Mi alkottuk fejetök felett a hét ers eget.

Mi függesztettünk oda egy világoló szövétneket.

Mi bocsátunk a felhökbül vizet nagy bségben,

Hogy csirázni induljon a mag és növény,

És a fákkal beültetett kert.

Az Ítélet napja egy elre megállapított határid.

Egy napon szólani fog a harsona, és ti tódulni

fogtok nagy sokaságban.

Az ég megnyílik és számos kapuk fognak látszani.

A hegyek mozgásnak indulnak és délibábnak fog-

nak tetszeni.

A gyehenna egészen cselvetésekbl lesz alkotva
;

Lakhelye a gonoszoknak

Hogy ott századokig maradjanak.

Ok ott nem Ízlelnek sem húst, sem italt.

Kivéve a forró vizet és a genyt.

Mint oly jutalmat, milyet tetteik érdemelnek.

Mivel ök soha nem gondoltak arra, hogy számadá-

saikat végezni kellene,

Es tagadták jeleinket, azokat hazugságoknak állitván.

De mi számadásba vettünk és beirtunk mindent.

Tehát Ízleljétek most a jutalmat, mi csak öregbíteni

fogjuk kinszenvedéseiteket.
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Az igazaknak a boldogság lakhelye van feltartva^

kertek és szllugasok,

Pártás szüzek kerek kebellel, a boldogokkal egyenl

kornak,

Tölt kelyhek.

Ok ott nem hallanak sem hívságos beszédet, sem

hazudságot.

Ezzel jutalmaz meg téged a te urad,

Az egeknek és a földnek, és a mi ezek között van,

mind azoknak ura, a kegyelmes ; de k nem fognak hozzá

szót intézni.

Az napon, midn a szellem (Gábor angyal) és az

angyalok sorban fognak állani, senki nem szóland, ha

csak az nem, a kinek az irgalmas megengedi, és a ki

csak azt mondja, a mi igazságos.

E nap csalliatatlan nap ; a ki akarja, az választ-

hatja az utat, mely az úrhoz vezet.

Mi téged figyelmessé teszünk e lakolás közeledé-

sérl.

Azon napon, midn az ember látja kezének müveit,

s a midn a hitetlen fölkiált : bár tetszenék istennek,

hogy volnék por!«

Nem tagadom, felelém, én nem ezt, hanem egy

hárerai kéj rajzolatát vártam ; e tiszta ecset engem meg-

lepett. A jövend életnek itt egy tündéri ideálképe van

adva, hol az élv áll hsbl és árnyból. Ez nem egyéb,

mint a földi élet idealizálása, s a költ-próféta, minden

korban s minden népnél, kénytelen a földi élet esz-

közeivel Írni, a nyelv nem adván más szót, mert nem

ismer más dolgot, — így jelen meg a kehelyben az ital,

de a mely nem részegít, így a zöld kert s a zöld kert-

ben az árnyék és a viz, mely hüst szerez, mi keleti
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népeknek legfbb jó, és igy a pártás szz, ki tiszta mint

a felpattant csigában a gyöngy, melyet kéz nem illetett.

Ezekhez add hozzá , folytatá az öreg , hogy Mo-

hammed a hajadonokat, szüzeket, szennyteleneknek
nevezi, épen mint Máriát, Jézus anyját, s ez bizonyitja,

mi tökéletes tisztaság eszméjét kapcsolja hozzájok. Ter-

mészetes, hogy a férfiakat a paradicsomba áttévén, át kellé

vinnie a nket is, annyival inkább, mivel eltte a

népvélemény ket a férfiakkal egyenl rangba nem so-

rozta. De vallásos költink is a h u r i-kat ugy irják le,

mint a kik »tiszta fénybl« vannak alkotva. Ha
van Mohammednek érdeme, egyik legnagyobb, hogy mint

a nk erkölcsi becsének helyreállitója, az emberi nem-

zet e felének mint megváltója lépett föl. A polgári tár-

saságban adott nekik ill helyet, s volt az, ki nekik

régi balitéletek daczára a paradicsomhoz is jogot adott.

De a korán legfbb s lényeges tana az egy
isten hite. Ezért Mohammed csaknem szenvedélyesen

kikel azok ellen, kik mellé társat adnak. Távol legyen

tlem vallásos érzésedet ezzel sérteni, de talán érdekelni

fog tudni, e részben miként nyilatkozott.

»Isten nem rendeli imádni az angyalokat és a pró-

fétákat. Rendelhette-e a hitetlenséget, miután elhatá-

rozta : legyetek istenfélk (III. F. 74. v.).«

»0 ti, kik az iratokat megkaptátok, vallásaitokban

ne menjetek túl a mértéken, ne mondjátok istennek

csak azt, ki igaz. A Messiás, a Jézus, Máriának fia

,

isten apostola volt és az ige, mit Máriába leküldött ;

szellem, mely istentl j. Tehát higyjetok istenben és

apostolaiban, s ne mondjátok : szentháromság. Sznjetek

meg ettl. Ez inkább válik üdvességtekre. Mert isten

egyedül való. Távol legyen tle, hogy neki fia volna.



— 31G —

Ové minden, rai mennyekben és földön van. Az ö ol-

talma elég, és ö nála ügyvivkre, közbenjárókra nincs

szükség (IV. F. 169.v.)«

»A Messiás, Máriának fia, csak apostol (r= követ),

t már más apostolok elzték meg. Anyja tiszta volt.

Étekkel táplálkoztak k is (V. F. 79. v.)«

»Hitetlen az, ki mondja : az a Messiás, Máriának

fia, isten. A Messiás nem mondta-e maga : ó Izrael

népe, imádjátok istent, ki az én uram és a tietek (V .

F. 76.v.)«*)

»Hitetlen az, ki mondja : isten egy harmadika a

háromságnak. N i n c s i s t e n, h a a z n e m e g y e d ü 1

való (V. F. 77.v.)«

»0k azt mondják : az irgalmas istennek nemzett

gyermekei vannak. Ti ezzel bnt szóltok (XIX. F.

91. v.)«

»Kevésbe múlik, hogy e szavakra az egek meg nem
nyilnak, a föld meg nem reped és a hegyek össze nem
omolnak (XIX. F. 92. v.)«

»Istennek nincs fia, és nincsen más isten ö mel-

lette ; különben mindenik isten a maga teremtményét

pártolná, és egyik niagasb lenne a másiknál (XXIII.

F. 93. v.)«

»0 emberek, ime parabolában szólok hozzátok, hall-

gassatok meg. Azok, kiket isten mellett segédeimül hív-

tok, nem tudnának egy legyet teremteni, ha mindnyá-

*) Mind Mohanimed , mind a muzulmán hittudósok reiidki-

vül nagy súlyt helyeznek e mondatra. Egyik azt állitja, e helyett :

»én teremtettelek te'gedet és te az én prófétám vagy«, a keresz-

tyének meghamisiták »Nebi« szóbúi, mi prófétát jelent, »Benit« csi-

nálván, mi ezt teszi »fiam,« s mi változtatás keleti nyelvben két

kis pont fölcserélésétöl függ.
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jan egyesülnének is, és ha tolok valamit elvinne egy

légy, nem birnák azt tle visszaragadni. Az imádó s

imádott egykép tehetetlen. (XXII. F. 72. v.)«

Valóban, monda a dervis, az izlám igen egyszer

s igen gyakorlati vallás , egyszerbb és gyakorlatibb

minden másnál, ezért terjedt el az oly villámsebességgel

három világrészben. Parancsait a következ néhány

szóba össze lehet foglalni ; ki azokon jár, mint Jákob

égnek támasztott létráján, minden nj fokon egy lépéssel

fölebb jnt istenhez. Íme ezek azok: körülmetélés
(mi nem kötelez), — mosakodás, — t a r t ó z k o-

d á s, — böjt, — imádkozás, — jótékonyság,
(mi nálunk kötelez), — zarándoklás Mekkába Áb-

rahám oltárához, — a jövend élet s ott a megju-

talmazás (de ugy, hogy a ki jót cselekvék, tízszeres ju-

talmát veszi, ki roszat, ennek egyenl büntetését veendi.

IV. F. 161. V. Mi kegyelmes a mi istenünk!), és végre

jön, mi a rendszer, az épület koronája: az egy isten

hite. E hit az, mi Mohammed ajkába az ihletés legme-

legebb s legköltibb szavait adta s fel fogok olvasni

néhány verset, nemcsak azért, hogy lássa ön, mi lelke-

sedve szól istenrl, hanem hogy a korán ékes nyel-

vérl is bvebb fogalma legyen.

»Mondd : isten egy van.

O az örökkévaló isten,

nem szült és nem született.

Hozzá hasonló nincs (CXIl. F. 1, 2, 3, 4. v.).«

»Istentek az egyetlen isten, nincs kivüle más, ke-

gyelmes és irgalmas (II. F. 78. v.).«

»A mit én nektek hirdetek, az az igaz. Nincs más

isten istenen kivüK ö a hatalmas, a bölcs (ÍII. F. 55. v.).«

»Isten az, ki magvától a gyümölcsöt elvála.sztja,
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liozza ki az életet abból, mi holt, és a lialált abból, a

mi él (VI. F. 95. v.).«

»0 hozza el a hajnalt, rendelte az éjt a nyuga-

lomra, és a napot és a holdat az idöszámitásra (VI. F. 96. v.).«

»0 az, ki értetek csillagokkal rakta meg az eget,

hogy sötétben is mind földön, mind tengereken vezérel-

tessetek. Mi mindenütt kiterjesztek a jeleket azoknak,

kik megértenek (VI. F. 97. v.).«

»Isten adta nektek nyoszolyául a földet, s az egek

boltozatait mint egy épületet emelte fejetek fölébe; az,

ki cselekszi, hogy mennybl a vizek alászálljanak, ezek

által csiráztatván ki a növényeket, melyek tápláltatás-

tokra rendelvék (II. F. 20. v.).«

»Ezek által hajtatjuk mi ki a növények csiráit, ezek

által termesztjük a zöldet, honnan támadnak a magvak,

rendezve sorozatban, — és a pálmákat, melyeknek ágaik

függ fürtöket képeznek, — és a szlvel beültetett ker-

teket, — és az olajt, és a gránátot, melyek egymástól

különböznek, és egymáshoz hasonlitanak. Vessetek egy

tekintetet gyümölcseikre, nézzétek támadását és érését.

Valóban mind ebben jel van azoknak, kik megértenek

(VI. F. 99. v.).«

»Az egek és a föld teremtésében, a nappalok és

az éjszakák változó rendében, a hajók menetelében, me-

lyek a tengeren át inogva járnak hasznos dolgok elho-

zatala végett az emberek számára, azon vizben, melyet

isten lehoz a mennybl, hogy életét visszaadja az alélt

földnek, hol az él állatok minden fajait elterjesztette,

a szelek változatosságában, és a felhkben, melyek ég és

föld között teljesítik a szolgálatot ; mind ezekben intés

€3 tanitás foglaltatik azoknak, a kik értelemmel bírnak

<II. F. 159. v.).«
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»0 az, ki szétterj észté a földet, ki fölemelte a be-

gyeket, és képezte a folyamokat, ki a föld minden
termékeiben párokat állított el, ki rendelte, bogy az

éjjel födné be a napot. Valóban mind ezekben jel van

azoknak, kik elmélkednek (Xíll. F. 3. v.).«

»0 az, ki a villámokat szemetekbe tündökölteti,

hogy félelem és remény szálljon meg. () az, ki fölviszi

az esvel terhelt fellegeket (XIII. F. 13. v.).«

»Dicséreteit hirdeti a mennydörgés, az angyalok

remegve magasztalják. szórja a villámokat, és azon-

közben, miglen vitatkozunk isten felett, megüti vele

azokat, a kiket akar, — mert végtelen a maga hatal-

mában (XIII. F. 14. v.).«

» Isten az, ki a mennyeket fölemelte láthatlan osz-

lopokon, és trónjára felüle. Parancsai alá hajtá a napot

és holdat, és a csillagok közül mindenik követi ösvényét

a kijelölt határig; ö ád mozgást és rendet mindennek;

megkülönböztethetleg láttatja csudáit. Talán elvégre

állhatasosan fogjátok hinni, hogy egykoron látjátok az

urat (X.1II. F. 2. v.).«

»0 küldi az éjszaka után a nappalt, nappal után

az éjszakát, tudja a mit sziveitek rejtenek (LVII.

F. 6. v.).«

» Minden, mi mennyekben és földön van, önkényt

vagy kényszerülve hódol az ör()kkévalónak. Minden lények-

nek még árnyékaik is, reggel és este meghajolnak eltte

<XIII. F. 16. v.).«

»Mondd : ha a tenger iró-festékké válnék, vele leirni

isten minden beszédeit, a tenger elbb kiszáradna, mint-

sem isten beszéde elfogyna, ha még egy más oczeánt

arra forditanának is (XVIIÍ. F. 109. v.).«

»És az, ki titeket egyetlenegy személytl szár-
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maztatott ; van hajlékotok atyáitok ágyékában, és szé-

ketek anyáitok méhében. Mi kiterjesztettük a jeleket

azoknak, kik megértenek (VI. F. 98. v.).«

»Mi teremtettük az embert, és mi tudjuk azt is,

a mit lelke saját fülébe sugall. Mi közelebb vagyunk

hozzá, mint saját gégéjének ere (L. F. 15. v.).«

»Midc)n a két angyal, kik az emberek beszédeinek

összegyjtésével meg vannak bizva , azokat összeszedi^

egyik az embernek jobbjára , másik baljára ül (L.

F. 16. v.).«

»Nem ejt ki egy szócskát sem, hogy ott nem volna

a figyel, ki mindent feljegyez (L. F. 17. v.).«

»Isten az, ki nektek a földet adta alapul és az eget

épületképen ; ö az, ki titeket alakított (mely csodálatra

méltó alakot adott !), ki kedves étkekkel táplál, isten a

ti uratok. Áldott legyen isten, ura a mindenségnek (XL.

F. 66. v.)«

»0 az él isten, kivüle nincs más isten. Fohászkod-

junk hozzá, imádván t tiszta istentisztelettel. Dicsség

istennek a mindenség urának (XL. F. 67. v.).«

»Nála vannak a rejtett dolgok kulcsai, maga is-

meri azokat. () tudja, mi van a földön és a tengerek

fenekén. Egy lomb nem hull le, melyrl tudomása nem
volna. Nincs egy magocska a föld sötétségében, egy zöld

vagy hervadt levélke, mely nem volt nála az égi nyilt

könyvben beirva (VI. F. 59. v.).«

»Minden, mi mennyekben és földön van, istené, cse-

lekedjetek napvilágon vagy titokban, számon kéri t-
letek ; megbocsát a kinek akar, megfenyit a kit akar,

isten mindenható (II. F. 284. v.).«

»Isten az egyedüli isten, nincs más isten mint , &

az él, a változhatlan ; rajta nincs ereje sem fáradság-
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11 ak sem álomnak. Minden, mi mennyekben és földön

van, övé. Ki járulhat közbe nála az ö engedelme nélkül ?

tudja azt is, mi elmúlt, s azt is, mi jönni fog, és az

emberek tudománya nem terjed tovább annál, a mit

tudni megenged. Királyi széke kiterjed égre és földre s

ezeknek megrzése semmi gondjába sem kerül. az

igen magas, a nagy (II. F. 256. v.).«

»Miként lehettek hálátlanok isten iránt, ti, kik már

holtak valátok, s kiknek ö az életet visszaadá, isten iránt,

ki cselekszi, hogy meghaltok ; ki késöbl) újból életre hiv,

és kihez ismét visszamentek ama nagy najion ? (11. F. 16. v.).«

»Egyetlcn ö égen és földön ; mihelyt valamit elha-

tározott, mondja: legyen, és megvan (II. F. 111. v.).«

»Istené kelet és nyugot, akármerre fordulsz, az

ábrázatával találkozol. Isten végtelen, és tud mindent

(II. F. 109. v.).«

»() tudja, mi rejtve van és mi nyilvános. a

nagy, az igen magas (XIÍI. F. 10. v.).«

»Rá nézve minden egyenl ; az, a ki elrejti beszé-

dét és a ki hangosan hirdeti, az, a ki éjben elbúv és a

ki fényes napra kilép (XIII. F. 11. v.).«

»0 az, ki a mennyeket és a földet hat napokon

teremtette, aztán megpihent a fölség trónján ; tudja,

mi a földbe megy és mi abból kijön, mi az égbl leszáll

és oda fölemelkedik ; veletek van, akárhol legyetek,

látja a ti cselekedeteiteket (LVII. F. 4. v.).«

»Ové a mennyek és a föld birodalma, hiv életre,

ö küld halálra, mindent tehet (V. F 20. v.)«

»A látás nem érné utói, a fenséges, a minden-

tudó, utóiéri a látást (VI. F. 102, v.).«

»A mennyek és föld birodalma övé, minden dolgok

hozzá térnek vissza (LVII. F. 5. v.).«

SZ.MIKTC IV. 21
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»Ö az els és az utolsó, a látható és láthatlan, is-

mer mindent (LVIIT F. 3 v.).«

»Ö a határ, hol egykoron minden végzdik

(V. F. 21. v.).«

Az a költi melegség, mely a felolvasott versekben

lobogott, engem egészen elbájolt. így csak egy vallá-

sos, egy kegyes szellem szólhat, igy csak az dicvsitheti

istent, ki hatalmáról s jóságáról tökéletesen meg van

o-yzdve. Mi más, mi uj, mi nagyszer alakban kezde

nekem most mutatkozni a korán és Mohammed ! És mint

örvendek okosságomnak, mely visszatartóztatott némely

olyan észrevételeket tenni a dervisnek, miket iskolában

tanáraimtól hallék, s mik t méltán megsértették volna.

Azonban még sem állhatám meg, szóba nem hozni a fa-

talizmust, mely az izlara egyik alaptanának lenni mon-

datik eíféle korán-versek után : »Az emberek közül egyik

kárhozni, másik üdvözülni fog* Ember csak isten aka-

rata által hal meg, azon könyv szerint, mely az életnek

határát megszabja (XI. F. 107. v.).«

E tan oly régi, mint az emberiség, felele a dervis.

Már Arisztotelész monda, hogy természetünk istentl

függ ; erényes némely ember természet, némely szokás^

némely nevelés által, és van eset rá, hogy egy ehne olyan

mint a rósz föld, melyet jó eleve kell a mag számára

elkésziteni, és ez benne mégis sokszor elvész. Kérdem^

hol van nép s hol van vallás, melyben a praedestinatio

eszméjére nem találni ? Aquinói szent Tamás azt tanitá,

mikép a lelkek közt oly roppant eredeti különbség van,,

mint az, mely az embert a baromtól elválasztja, s belle

a földiekre nézve a rabszolgaság, mint alárendelt állapot

jogszerségét, a lelkiekre nézve a kárhozat és üdvözület

elkerülhetlenségét következtette. Sze)it Ágoston élete vég-
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napjaiban ekkép fejezé ki magát : »Isteii, még a világ

teremtése eltt némelyt üdvre, némelyt kárhozatra ren-

delt ; isten valamennyit elveszthette volna, mert vala-

mennyi hünös Ádámban ; irgalmában némelyeket meg

íikart rizni ; megrzi azokat, kiket szeret, másokat harag-

jában megfenyit ; a választottak számához nem lehet egy

embert sem adni. Júdás örök id óta ki vala jelelve a

szörny tettre, mit végrehajtott. « Ez a keresztyén egy-

házban oly tan, melyet egy párt nem csak régen, de

njabban Calvin is védett.

Mi az izlamot illeti, Mohamraed iratából és ha-

gyományiból a fatalizmus mellett is, ellen is lehet okos-

kodni. Hittudósaink kivánván az isteni örök s az emberi

egyénileg szabad akaratot összeegyeztetni, e tárgyról tö-

mérdek köteteket írtak. Mint önöknél, nálunk is el-

mésbnél elmésb magyarázatok jelentek meg, egyik a fa-

talistát bálványinuídók közé sorozta, másik azt állitií,

hogy a praedesztinatio csupán a lelki, az égi dolgokra

áll, különben itt a földön tetteinek ura mindenki s tet-

téért polgárilag is, erkölcsileg is felels. Annyi bizonyos,

hogy e tan, mint dogma, nálunk soha sem volt elfo-

gadva, st a legnagyobb tekintélyektl hevesen tagadta-

tott, minek bizonyságául ime elmondom azon fetvát,

mit 1729-ben a nagy-mufti, Bekia Abdulah Effendi kiadott:

»Fetva az ember szabad akaratjáról.

Kérdés: Ha Ahmed, egy muzulmán, az ember sza-

bad akaratát tagadja, s a teremt istent mondja mind-

azon cselekedetek okozójának, miket teremtményei tesz-

nek, valliísunk törvénye szerint mi büntetést érdemely

Felelet : Hitvallomását, s ha ns, házassági szer-

tartását megújítani tartozik: ha pedig tévelye mellett

marad, halált érdeniel.«

21'
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Más részrl, megvallom, a nép e liithez eröseu

ragaszkodik. De ez oly hit, mely a köznépnél, mely val-

lásos, mindenütt megvan, és a müveit osztálynál, mely

ritkán vallásos, sehol sincs, sem nálunk, sem nálatok.

A népnél ez nem egyéb, mint bizalom istenben, meg-

nyugvás akaratában, remény irgalmas igazságában. Ha
ezt mi a néppel elemeztetni megkisértenök, kisülne,

hogy alatta elrelátást, elretudást, és nem praedeszti-

natiót ért. Ki mindent teremtett a semmibl, és min-

dent tud, hogy ne tudná egy ember sorsát? Mint a fo-

lyam habja nem ismeri az utat, melyet befutand s a

helyet, hol a tengerbe ömlend, de jól ismeri az, ki egj

magas hegyormon állván, a folyam tekervénj es és hosszú

pályáját egy pillantással végig belátja, E hit népünket

nem gátolja meg sem munkás, sem igyekv, sem elre-

látó lenni, de a változhatlan sors ellen soha nem zúgo-

lódik. Midn egj muzulmánt veszteség ér, háza leég,

meglopatik, nyugalmasan mondja : igy volt elvégezve, s

a gazdagból békétlenül lesz szegény. Halálos ágyán de-

rülten szenved ; megmosakodik, imáját elmondja, bízik

istenben, s félelem, mint szorongás nélkül mondja fiá-

nak : fordítsd fejemet Mekka felé, — és meghal. Ez a va-

lódi megnyugvás istenben az, mi sztoicuszi ert ád a

töröknek a nélkül, hogy érzéketlenné vált volna, s ép

ez mutatja, hogy nálunk a vallásnak ereje van az

ember felett.

Még egy észrevételt tevék neki. Azt mondám t. i.

hogy az izlam inkább egy éclectizmusz, egy eretnekség,

a mennyiben semmi uj elvet s igazságot nem állita föl,

hanem elveit, dogmáit, szertartásait több akkor fenállott

vallásokból kölcsönözte. A zsidóktól átvette az egy isten,

a hagyományok, az ihlett imádság, a talio s több pol-
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gári intézkedések eszméjét ; a kereszt3'énekt61 az utolsó

Ítélet, a feltámadás, a jutalom és büntetés dogmáját; az

arabok vallásából megtartá a körülmetélkedést, a böjtöt,

a mekkai bucsújárást s némely állat-áldozatokat. Mo-

hammed ismételve hirdeti, hogy az ó- és uj -szövetség

égi eredet, hogy Mózes és Jézus próféták voltak, s ö

csak bevégezni küldetett azt, mit azok megkezdettek.

A IV. F. 130. versében írja: »Mondjátok : hiszünk is-

tenben és mind abban, mit ö elküldött Ábrahámnak és

Izmáelnek, Izsáknak és Jákobnak, hiszünk Mózes és Jé-

zus írásainak; mi köztük különbséget nem teszünk.

«

Most az emberiségben, ha az izlam nem támad vala,

nagyobb vallásbeli egység lenne s a világ csendesb, a

népek boldogabbak volnának.

Melyik vallás uj a földön? kérdé a dervis. Mit

mondhatni újnak a nap alatt? Mi támadt, mi más alak-

ban egykor nem létezett volna? Nincs vallás, mely ré-

giebbekböl valamit nem kölcsönzött ; mindenik egy tó,

mely szomszéd vizek összefolyásából támadt. A keresz-

tyén vallás sem eredeti, mindenféle keleti vallások ha-

gyományinak s mytlioszainak összege. Azon nagy igaz-

sággal, mit a zsidóktól vevétek át : egy az isten, seregét

vevétek át számtalan dogmáknak. A Dalai-Láma ideál-

képe a pápaságnak, az a thibeti havasok ormairól igaz-

gatja magas Ázsiát, mint a pápa Vaticánról a várost s

világot. Az indusoktól vettétek át ama nagy kigyó em-

blémáját, mely hatalmas testével, mint a rosznak abron-

csa, a fidet körülfonja, s melynek fejét az asszonyi állat

törendi meg. Az úrvacsora (eucharistia) eszméjét az ópersa

vallásból kölcsönöztétek, hol Dzsemzsid az életfájának
nedvébl iván, s az isten testébl evén, a világgal

ekképen communiót tart. Ugyanonnan a megtestesült i g e
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eszméjét is. Ugyanott neveztetik az istenség harmadik sze-

mélye Mithrának, azaz közbenjárónak, megváltónak, a szó

fiának, megtestesült igének. És keleten kezdet óta min-

denütt, a chinaiaknál, a mongoloknál, az ó persáknál, az

induszoknál közönségesen elterjedt néphit, hogy az isten

emberi testet ölt magára, midn az emberek közt meg

akar jelenni, és fogamzik szznek méhében az által,

hogy ez a f istennek nyomaiban lépdelt. A szenthárom-

ság eszméjét mind a brahmanok, mint a buddhiszták,

mind az ó persák hitanaiban föltalálni.

Bizonyos, hogy kell lenni egy isteni vallásnak,

melynek a földi vallások csak tökéletlen kinyomásai.

Innen van, hogy ez utóbbiakban a metaphysicai lényegre

nézve némi identitászt lelünk, csak a formákban van

a nagy különbség ; a religio, eszmében, csaknem ugyanaz

a világ kezdete óta, de a cultus nem a religio. Az egy-

isten hite mint egy végtelen 'fonál, fölvezet minket a

chinaiak, egyiptomiak, indusok azon skorába, hol a tör-

ténet elhallgat ; de e hit, mint vallás, minden korban s

minden népnél saját küls szertartásban jelent meg;

véleményem szerint a keresztyén vallás nem egyéb mint

egy ilyen uj szertartás, miként az izlam még egy ujabb.

Avagy azt gondolja ön, hogy a vallás, mint formája

annak, mibe a lényeg öltözködik, nem fog többé tökéle-

tesedni? Azt gondolja, hogy az az emberiség, mely e

részben is eléhaladt, most már meg fog állapodni ? Csa-

latkoznék valóban. A keresztyénség is, az izlam is, mint

elttök annyi más, sok századokon át formája volt s lesz

az emberiség bizonyos része vallásbeli nyilatkozatának,

de örökké egyik sem lehet az jelen alakjában. Ezért

mint vallást újnak, ugy bevégzettnek soha sem mond-

liatni. Mindenik, mint forma, csak bizonyos idben igaz,
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mig az emberiség fejldési állapotával összhangzásban

van, de uj kornak, uj emberiségnek, formailag uj vallás

is kell. Tartok tle, hogy a keresztyén vallás is, az;

izlamé is, ha nem halad, ugy jár mint a görög mythosz^

— a népvélemény fölébe n isteneinek. De másrészrl

az is igaz, hogy születésekor mind a keresztyén, mind

az izlam vallás az illet népek lelki szükségeinek felel-

vén meg, az emberiség fejldésében mindkett roppant

haladás volt elre, s igy önök méltán magasztalván

Jézust, engedjék, hogy Mohammedet mi is dicsérhessük.
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XVII.

Mohammed életrajza és a korán.

1.

Kelet nemcsak az emberi nemzetnek, de az emberi

mveli ségnek is bölcsje. A vallás mindenütt, de kivált

keleten, a theocratia e választott földjén, a népek élete.

Ezeknek nemzetisége dogmájokban, történetök hitök-

beu áll.

Azon kis területe a földnek, mely a Közép- tenger

keleti része s a Veres-tenger partjai közt elnyúlik, s

melyet csaknem egészen Libán hegylánczolata, Judea

halmai, Arábia bérczei és sivatagai foglalnak el, a világ

legnagyobb három vallásának : a zsidó, a keresztyén és iz-

lam *) vallásnak volt hona. Egyik a másik után jelent

meg, egy a más vállain emelkedett sazegyisten elvont

tiszta hitének mindenik tágasb tért nyitott ; mert Jeho-

vát csupán a zsidó nép ismerte, a keresztyén isten nép-

hez és országhoz nem köttetvén, terjedt ugyan, de kez-

*) I z 1 a m arab nyelven jelent : istenben megnyugvást ;

Tuozlem, muzlem, muzulmán jelenti azt, ki az izlam-

vallást követi.

S z e m e r e IV. 1
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detben igen lassan, ugy hogy a IX-ik században Allah

imádóinak száma jóval nagyobb volt.

Kelet népeinek szellemi tehetségei közt uralkodó

azon tehetség, mely láttatja a láthatlant is, t, i. a képze-

ldés. Mig az ész következtetve vonja le isten lételét, a

képzeldés azt látja, hallja, szól vele, beszélteti, leirja,

felfedezi, imádja, s él hitét másokkal elfogadtatván, ég

és fold közt teremti ama láthatlan lényeket s világokat,

mik az emberek elméjében több helyet elfoglalnak mint

az anyagi világ. A képzeldés szellemesiti az emberiséget

;

a szellemiség az, mi isten felfedezésére vezérel, s isten hite

az, mi erkölcsösiti s istenesiti az embert.

Ehhez adjuk hozzá az éghajlatot, idt és elmélke-

dést, s ezekben összesen a vallások eredetének legfbb

tényezit fogjuk e földrészben feltalálni.

Az örökké tiszta és langy ég, mely kelet népei fö-

ött emelkedik, megóvja ket azon sok szükségtl, mi

ellen mi nyugotiak munka által folyvást küzdünk. Mi

nálunk az anyag uralkodik a szellem felett. Mi szenve-

dünk vagy élvezünk, idnk elmélkedni ritkán van. Ellen-

ben nekik aUg van valami szükségök, mit a természet

magától ki nem elégítene. Körültök legel nyájaik készen

nyújtják tápiáikat; a tiszta kútviz oltja szomjukat; a

mvelést nem kivánó szilva- és pálmafán kenyerök na-

ponkint megérik ; tevéjök tejet nyújt, s hátán mezrül

mezre mennek ; három dárdára szúrt pár ponyva alatt

sátorfödelet találnak ; igy élnek hosszú, örökös magán y-

ban s csendben, mely édes anyja az elmélkedésnek. Az

elmélkedésnek határa a véghetetlen, s a véghetetlené

az isten. Mi természetesb, mint hogy az ily kedvez kö-

rülmények közt lakó nép hatalmasabb, lángolóbb kép-

zeldéssel bir a metaphysikai igazságok vizsgálatára,
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mint e nép ; 6 volt az els, mely egének örök tisztasága

s éjjeinek mély átlátszósága által a csillagászat els

ismeretére vezéreltetett. A végtelen sivatagok lakói ju-

tottak legelbb a végtelen isten eszméjére, mert a kett
közt bels rokonság létez ; de ha az embernek eleme az

oczeán volna, ennek határtalan sikján ama nagy eszmére

bizonyosan még elbb jutott volna.

Mi Arábia lakóit illeti, arab hagyományok szerint,

mik egyébiránt az ó-testamentom adataival összehangza-

nak, azok Noé fiától Semtl, származnak. Ábrahám há-

zát Hágár és fia Izmael elhagyni kénytelenittetvén, k
is Arabiába menekedének, hol az slakóktól szivesen fo-

gadtatván, Izmael maradéka köztök tizenkét hatalmas

nemzetségre ágazott.

Arábia lakóit kezdet óta két osztályra lehet so-

rozni ; egyiket képezték azok, kik városokban, várakban

s tengerparton lakván, földet müveitek, szltket s ker-

teket ültettek, nyájakat szaporítottak, és részint hajók

által a tengereken, részint teve-karavánok által a pusz-

tákon , különbféle országok termékeivel csere és át-

viteli kereskedést ztek. A teve volt a sivatag hajó-

ja, a caraván annak hajóserege s az arabok a puszták

hajósai.

De a népnek valódi typusát a nomád nemzetségek

képviselték, melyek idegenekkel nem érintkezvén, sjelle-

möket tisztán megtartották. Ezek szániosa])bak is vol-

tak. Untalan költözködtek, foglalkozásuk pásztori volt,

a puszták minden titkos elnyeit ismerték, örökké kut-

tól kúthoz vándoroltak, miket még a patriarchák korából

ismertek ; hol sátoraiknak árnyékos fát s nyájaikuak zöld

mezt találtak, ott megállapodtak, s odább mentek, ha a

víz s legel elfogyott.

1*
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Kisebb nagyobb nemzetségekre valának oszolva^

egy seik vagy emir vezérlete alatt, ki nagy hatalom-

mal birt, de függött a vénektl s a közvéleménytl, s

hatalma örökös nem volt ; tartott, mig a nemzetség bizal-

mát birta. És bár a nemzetségek a családi frigyet egy-

más közt fentartották, soha nem ismertek el egy közép-

ponti hatalmat, kivéve, ha idegenek megtámadását kellett

a széleken visszaverni ; de egymás ellen annál gyakrab-

ban háborúskodtak, st mondhatni, örökké. Ha ma egy

tribus felsbbséget viva ki magának más felett, holnap

azt viszont elveszte, naponkint változtak frigyek, barátok,

ellenek. Álladalom nálok nem volt, csak családok, mik

most elválva, majd szövetkezve nj meg uj tribust képez-

tek. Nem ismertek sem törvénykönyvet , sem alkot-

mányt, sem rendezett kormányt, azonban a patriarchá-

lis rendszer alatt szabadok voltak, mert az si szent

hagyományoknak és régi szokásoknak mind a fk, mind

a tagok vakon tartoztak engedelmeskedni. Az állam a.

család, a törvény a szokás volt.

Természetes , hogy ily viszonyok közt mindenik

jó lovag s gyakorlott bajnok volt. Mindig készen kellett

lenni vagy védni magát, vagy támadni mást, A nyu-

galom kivétel, a tusa szabály volt. Egy nap mint fel-

fogadott kisér védte a karavánt, másnap megtámadta

azt, mely gondjaira nem vala bizva. Mi csoda, ha a

boszu (a talio) náluk vallásos kötelességgé vált ? Tagját

a család, családot a nemzetség tartozván védni s meg-

bszülni , személyes megsértések nagy háborúkat idéztek

el, melyek sokszor nemzedékrl nemzedékre szálltak át.

Ezért volt nálok a n, mint fegyverre alkalmatlan meg-

vetve, ki mint fogoly, kiváltással még csak pénzbe ke-

rülendett, s innen megmagyarázható ama szokás, hogy
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a született leánygyermekek nagy része náluk megöletett
vagy halványuknak áldozatul hozatott.

Századokon át igy éltek az arahok, physikailag és

erkölcsileg változatlanul. Mig elszigetelt helyzetök a
pusztáhan megóvta idegen járom ellen ; hels szakado-

^ottságuk, villongásaik, s ugy a politikai mint vallási

egységnek hiánya lehetetlenné tévé, hogy mint hóditók
félelmesek legyenek. Egy nagy test voltak apró tagokra
metélve; mindenik nemzetség magában er- s életteljes

Tolt egyénileg, de mint egészben az egyakarat hiány-
zott. Vándor élet s naponkinti harczok bármi jeles

vitézekké edzették gyermekkoruktul kezdve ; mig Közép-
ásiának más, talán kevésbbé hadra termett népei a müveit
világot meghóditák, k nem ismerve erejök nagyságát,
pusztáikban hir nélkül tespedtek, ontva egymásnak vérét

hasztalan.

Az arab testére nézve szikár és könny, de tevé-

keny és idegzetes, veszélyt és nagy fáradságot kiálló.

Mértékletes, st nélkülöz, kevés és igen egyszer táp-
Iával beéri. Szellemi tulajdonait tekintve éles esz, el-

més, gyors felfogású, gazdag képzelet. Érez élénken,

bár nem tartósan, a fekete s villámló szemekbl büszke
és szabadságot kedvel lélek sugárzik ki. Szokáson ala-

pult törvényhozása, ha némely tekintetben embertelen
volt, de másban erényt, bölcseséget, humanitást lehelt.

Lovag volt mind, a szó teljes értelmében; nemes lelk,

vendégtisztel a tulságig, az utast nemcsak étellel s ital-

lal bven ellátta, de védte is halálig; ki sátora kötelét

megérinté vagy ni öltönyének szélét, az szent vala

eltte, volt legyen bár halálos ellene. Rendkivl fogé-

kony lévén énekre, költészetre, néha a tribusok az olympi
játék egy nemét ünnepiek, hol a diadalmasnak itélt
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költemény leíratván, ez a templomban mint szent emlék

függesztetek fel. Nyelve b s már akkor kimvelt

lévén, nagy kedvvel hallgatta a szónokokat, de a hosszú

beszédeknek elébe tette a mondatos eladást, a példa-

beszédeket, a képes mese-alakot, s eszméit s tanait örö-

mest költi parabolákba öltöztette. Mint keleten min-

denütt, Arábiában is uj meg uj álpróféták támadtak,

egy bizonytalan néphagyomány azt tartván, hogy Ará-

biát egy jövend Messiás újra fogja alakítani. lm ez

azon titkos gyökér, mely által keleten a próféták a

népek leikeibe behatottak.

Mi a vallásokat illeti, melyek Arábia népeinél e

korban Mohammed eltt uralkodtak, azok többfélék vol-

tak, de mind megromlott állapotban. Vagy elfajultak az

idvel, vagy igy jutának ide ; de annyi igaz, hogy

Arábia ekkor minden eretnekség gyülhelyévé ln.

Legszámosabban a Szabin vallást követték, mely

eredetében tiszta volt, az egy isten hitén alapulván, de

késbb az isteni elv helyét a szymbolumok foglalták el

s helyette a csillagokat s égi testeket imádták, mi utóbb

valóságos bálványimádassa aljasult. Arab hagyomány sze-

rint ez volt az a vallás, mit Ábrahám, apatriarcha elbbi

tisztaságába visszaállita, kinek megtérését a korán igy

adja el :

»Abrahám monda atyjának Azarnak: te a bálvá-

nyokat istennek tekinted*? Te és a te néped nyilván té-

vedésben vagytok.

«

»Nézd, mint láttatok mi Ábrahámmal a mennyek-

nek és földnek országát, és mint tanitók mi t hinni

ersen.

«

»Midn az éjszaka körülvette t árnyékával, láta

egy csillagot és fölkiálta : imhol az én istenem ! De
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a csillag ekkor eltnt. Monda ekkoron : én nem szeretem

azokat, mik elenyésznek.*

»Látá majd fölkelni a holdat és monda : imhol az

én istenem. És midn az is lenyugovék, fólkiálta: ha az

ur nem vezérel, eltévedtem volna.

«

»Látá fölkelni a napot, és monda : ez itt az én

istenem, ez bizonyára még nagyobb. De midn a nap

lenyugovék, fólkiálta : ó én népem, én ártatlan vagyok

a bálványimádásban, melyet ti vallotok.*

»Fordulok homlokommal a felé, ki alkotá az ege-

ket és a földet, igazhiv vagyok, és nem azok közül való,

kik melléje társat adnak (VI. F. v. 74— 79.).«

Kevésbbé számosan, de szinte sokan voltak, kivált

a persa határszélek felé, a M a g u s z vallás hivei, mely

Zoroaszter után szellemi tisztaságát s egyszerségét szinte

elvesztvén, isten helyett annak jelképét a napot s tzet

imádta, s végre mindenféle botrányos szertartásokba ha-

nyatlott, feledve bölcs Salamon tanitását : »Yalóban ok-

talanok mindazok, kik isten ismeretével nem birnak,

és a mvet nézve, nem képesek látni a mestert,
hanem a tzet, szelet, a könny levegt, vagy a csilla-

gok körét, vagy a rohanó vizet, vagy az ég villámait vé-

lik istennek, ki a világot igazgatja.*

Zsidók is költöztek kezdet óta Arábiába, hova

még többen menekültek akkor, midn Palesztina a római

sereg által pusztittatván, végre Jeruzsálem lerontatott.

Községeket képezvén, termékeny földeken telepedtek le,

városokat épitettek, nagy befolyásra tnek szert, s ha

kevés volt, ki vallásukra tért, k magok annál inkább

szaporodtak, s vallásos szokásaikbul, szertartásaikbul az

arabok sokat elsajátitotta^k.

Végre voltak keresztyének is. Szent Pál apostol



maga jára ott valaha mint térit. De fkép sokan men-

tek oda a Ill-ik században, midn a keleti egyház uj

meg uj felekezetekre oszolván, a bukott s üldözött fél

menedéket idegen földön volt kénytelen keresni. Tudjuk,

hogy e korban az egyház még alakulóban s bels küz-

désben lévén, minden évtized uj eretnekséget szült, s

Arábia volt egyik ország, hová egyik eretnekség a má-

sik után seregestül vonult. Hosszú volna elszámlálni

azon felekezeteket, mik ez idben a legfontosb dogmák

iránt ellenkeztek egymással, mert ezek száma legio, csak

például megemlítjük, hogy a Nesztorianusok Jézusban

két különböz természetet állítván, tauiták, mikép Mária

csak anya, Jézus csak ember volt ; az Eutychianuszok

ellenkezleg: hogy Jézus a megtestesülés eltt egészen

isten, utána egészen ember volt ; az Ariánusok a szent-

lélek istenségét tagadták ; a Carpocratianuszok Jézust

választott embernek mondák lenni, ki isteni természetet

csak a keresztségkor nyert ; a Doketisták t istennek

hirdetek, de egyszersmind álliták, mikép a megcsalatott

zsidók nem t, hanem egy üres alakot feszitének fel, —
s íme e mese-hirt Mahoramed is elfogadá a korán IV.

F. 156. versében. Ezért ne csodálkozzunk, ha a koránban a

keresztyénségrl sok ferde fogalmat találunk ; a kutforrás,

mibl meríthetett, lévén az egyház számos eretnekségei.

Az elmondottak, ha nem tökéletes, de némi képet

nyujhatnak Arábia akkori állapotáról. Vallási tekintet-

ben a bálványimádók s eretnekségek fészke volt; társa-

sági tekintetben megrögzött hagyományok s szokások

majd embertelenül kegyetlen, majd nagylelküleg huma-

nusz vegyülete
;

politicai tekintetben családi, nemzetségi

szerkezettel birt, nemzetivel s álladalmival nem. Nemde
óriás feladása volt tehát neki, e végtelen chaoszba reii-
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det hozni ? És nemzetté fzé össze az elvált egyes tagokat,

közös hit által egyesité a felekezeteket, saját szabad lelke-

sedését önté az ellenséges nemzetségek táboraiba, s az alig

2— 3 millió nép fi3lkelvén, ment mint a puszták óriása, s

alig egy század alatt a legnagyobb birodalmakat megráz-

ván, három világrészben lobogtatta gyzelmes zászlóját.

2.

Mohammed született Mekkában, aprilban, Kr. sz.

u. 569-ben a Koreis fnemzetségbl, mely Hasem s Abd

Semz testvér után két ágra oszolt. Amaz volt az idsb

ág, s mint a jerusálemi templom rzése a levitákra volt

bizva, ugy a mekkainak rsége a Hasem maradékának

jogaihoz tartozék, mi e nemzetségnek a többiek felett

elsséget adott. Hasem fia volt Abd al Mosalleb, ezé a

többek közt Abu Tuleb és Abdallali, ki, a szép Aminá-

val nemzette Mohammed-et, mi arab nyelven dicsi-
tett-et jelent.

Alig volt két hónapos, midn atyja meghalván,

anyjának tejét bu és házi gondok elfogyaszták , ugy

hogy kén^'telen vala fiát szoptatás végett egy beduin n-
nek, Haléma-nak átadni, ki a gyermeket magával el-

vivé. Ennek hajlékában Mohammed három évet tölte, hat

éves koráig anyjánál lakék, ki medinai útjában meghal-

ván, nagy atyja vévé magához ; de ennél csak két évig

maradhatott, mivel ez is jobb életre szenderült, nem fe-

lejtvén el árva unokáját legidsb fiának Abu Talebnek

különös pártfogásába ajánlani.

Miután ez idben Abu Taleb volt a templom s a

Kába re, Mohammed több éveken át nála mint egy

fpapi házban élt, s napjait a templomi szertartások és

szolgálatok körüli állandó foorlalkozásban tölte el.
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Kába volt neve a mekkai templomnak, mely Áb-

rahám által építtetek, és szent volt az, ama fekete ko

miatt, mely annak küls szögletébe van helyezve. E k
csodálatos eredetérl a hagyomány a következ : Ádám

élvén a paradicsomban, oltárul, melynél imádkozék, egy

szekréuynyel birt s kizetése után attól megfosztatván,

kérte istent, adna neki egy hozzá hasonlót. Isten meg-

hallgatván kérését , egy felhbül csináltat ada neki,

mely halálakor eltnvén, fia S e t köbül párját faragott,

de ez az özönvízben szinte elsülyedt. Utóbb Ábrahám és

Izmael ujre fölépítek a Kábát, s ekkor Gábor angyal

visszahozá nekik ama fekete követ, mely a monda szerint

hófehér vala , de késbb a bnös halandók csókjaitól

egészen megfeketedett. E szent khez jártak bucsúképen

Arábia lakosai, mint járnak a muzulmánok ma is, hét-

szer kerülvén s csókolván meg azt, és aztán elmenvén a

Zem-Zem forráshoz, melyet Izmáelnek s anyjának egy

angyal fedeze fel, midn bujdosva a pusztában, szomjan

csaknem elvesztek. De bár e k vala e templomban a

legszentebb tárgy, idvel Ábrahám tiszta hite, jellemé-

bl egészen kivetkezett, ugy, hogy Mohammed korában

benne 360 k- és fakép álla, melyeket az arabok iste-

nekként imádtak.

Tizenkét éves volt Mohammed, midn nagybátyjá-

val Abu Taleb-bel, ki nemcsak Kába-fr, de gazdag ke-

resked is vala, Szyríába els karaván-utját teve. Keresz-

tül menvén a moabiták s ammoniták régi lakföldén,

Bozránál állapodtak meg, sátort ütve egy keresztyén

kolostor mellett. Ugy látszik, hogy az élénk elméj gyer-

mek itt egy Szergiusz vagy máskép Bahíra nev barát-

tal gyakran társalkodott, hogy ez adta neki az els isme-

reteket a keresztyén vallás dogmáiról, s különösen lel-
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iiébe csöpögtette a bálványok elleni undort, tartozván a Nesz-

toriánokhoz, kik annyira a képek ellenzi voltak, hogy ez ok-

bul még a keresztnek mint symbolumnak kitételét is eltilták.

Késbb, évek folytában, Mohammed Szyriába, Da-

maszkusba, Aleppóba, Antiochiába, Jemenbe és Arábia

különböz részeibe több kereskedi utazásokat tn, s

útjában nemcsak mindenféle vallásfelekezetekkel érintke-

zésbe jve, hanem megismerkedett mind azon sokféle

mesékkel, regékkel, csudálatos s babonás hagyományok-

kal, mik a puszták különbféle vidékein, az ó korbul

eredve, ez s népeknél firól-fira, szájról szájra szállottak.

A karaván - kereskedés nem csak az által vala fontos,

hogy messze országok különbféle termékeit hordta cse-

rébe, hanem, hogy csatornája volt eszméknek s ismere-

teknek is, az egymástól távol es nemzetek közt. Ezen

korban a legtudósabb s tapasztaltabb ember a karaván-

keresked volt, mivel utazott, látott, ö hallott leg-

többet. Ekkor kevés ember tudott irni s olvasni, Moham-
med maga is Írástudatlan volt ; a tudós legbvebb kút-

feje a szóbeli eladás volt ; midn vándorlásaikban a

karavánok este egy forrás mellett magas pálmák árnyé-

kában pihenve letelepedtek, ép oly gyönyörteljes mint

tanulságos volt a föld különböz részeibl összetalálkozott

utasok elbeszéléseit hallgatni. Járta a hires vásárokat

is, hol az üzleten kivül számos tribusok költi a legjobb

költemény dijáért versenyeztek, hol regélk beszélték el

a múlt kor titok- s bájteljes hagyományait , s uj meg uj

téritk és próféták, vallásaiknak hiveket igyekeztek sze-

rezni. Mohammed rendkivül hiv emlékez tehetséggel

birván, igy ln elméje mindazon sok töredékes ismeretek

s tanok nagy, bár rendetlen tárházává, melyeknek nyo-

maira a koránban minden lapon találunk.
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Mekkában lakott ekkor egy özvegy asszony, szinte

a Koreis nemzetségbl, kinek neve volt Kadisa. Férje

után gazdag örökség maradván reá, szüksége volt egy

értelmes s becsületes ügynökre, ki karavánüzleteit vezé-

relje. Öcscsének ajánlatára a már ekkor 25 éves Mo-

hamraedet fogadta fel, igéi*vén neki ketts dijt ; ez fel-

adását oly szerencsésen és hségesen végezé el, hogy

útjából visszatérve , Kadisa kétszer annyit adott neki,

mint mennyit igért. Miután Maliommed déli Arábiába

több karaván utazásokat hasonló sikerrel végze, Kadisa,

ki szép volt, bár már negyven éves — mi keleten

öregkor, — kezét ajánltatá neki, és noha rokonai ellen-

zék azon okbul , mivel Mohammed szegény volt, a há-

zasság köztük csakugyan megtörtént. Vigan ületett meg

a pompás lakodalom , Mohammed háza ajtaját vendég-

szeretöleg mindenkinek kinyittatá, egy tevét öletett le,

melynek húsát a szegények között osztatá ki, s helyette

jó nagybátyja Abu Talek, saját erszényébl I2V2 okk
aranyat adományozott nejének , mi húsz iQu tevének

értékét képviselte.

Házassága után Mohammed keresked utait még

éveken át folytatá, bár kisebb szerencsével semmint az-

eltt, s nagy tekintélyben álla polgártársai eltt részint

mint egyike a legvagyonosbaknak, részint mint értelrai-

leg s erkölcsileg kitn férfiú. Józan Ítélete s jámbor

lelke miatt ismersei, préikben, gyakran biróúl válasz-

ták. Egyszer történt, hogy a Kába tz által megrongál-

tatván, igazításra vala szüksége, mely okbul a fekete

követ helyébl kimozdítani kellett. Midn régi helyére

vissza akarták tenni , e szent munka végrehajtása fe-

lett verseny támadván a tribusok közt, végre azt ha-

tározák : biró ez ügyben az legyen, ki az Al-Haram
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kapán elször fog belépni. Mohanimed volt e személy. Ki is

meghallgatván a feleket, azt határozta, terittetnék U szent

k alá egy posztó leped, melynek széleit valamennyi

tribusok képviseli tartsák, és ekkép emeltetek a k fel

helyére, hol azt saját kezével ersité meg.

Bár vagyonában Mohammed nem gyarapodék, volt

annyija, hogy az élet mindennapi gondjaitul ment lévén,

szellemének elmélked hajlamát követhesse. Gyakran

magányba vonult, kivált a Ramazan szent hónapban, hol

a Száfa halmára, hol egy barlangban a Hara hegyén,

hol lelki merengésben, álmodozásokban, látásokban tölte

idejét. Egyszer csaknem hat hónapig volt folytonos ihlett-

ségben, extázisban, néha semmit nem tudva a körülte

lév dolgokrul, a földön érzéketlenül fekvék. Sokan azt

vélik, hogy ez nem egy magasztalt lélek paroxizmusa

volt , hanem valóságos epilepticus állapot , miben sok

nagy ember, mint Caesar is szenvedett. H neje Kadisa

aggodalommal látta mind ezt és kérdéseket tn neki,

mikre kitérleg vagy homályos szavakkal felelt. Azon-

közben az uj vallás szülésében kinlódott. Utálta a bál-

ványimádást, az egy elvont isten hitérl meg vala gy-
zdve, de nem tudta mint fogjon a roppant munkához.

Tudni vélte, hogy Ádám egy istent hitt, hogy idjártával

ez egyszer, e fölséges vallás megromlott, ezért látta a

teremt szükségesnek koronkint prófétákat küldeni le,

kik az emberiséget ismét igaz útba vezéreljék. Szerinte

ilyen vala Noé, Ábrahám, Mózes, Jézus, de a kiknek

követi ismét tévelybe estének. különösen Ábrahámot

választá ideálul, mint egyszersmind s atyját a népnek,

melyhez is tartozott. Látván maga körül ostoba bál-

ványozást, azt vélte, eljve az id, hogy isten uj követet

küldjön, különben ez volt a néphit is, és lelkében oly
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nagy uralomra kapott e meggyzdés, hogy körültekint-

vén magát a bálványimádók közt, önmagát hitte a vá-

lasztott isteni követnek. Ez nem egyéb volt , mint a

keleti hagyományok következetes folytatása.

Ugy látszik, az óriás eszme lelkében csak nehezen,

lassan, hosszú küzdés után nyert alakot. Már negyvenedik

évében járt, midn neki az els, ugy nevezett meny-

nyei felfedezés tétetek. Hara hegyén böjtölve, imádkozva,

szent elmélkedésbe elmerülve tölte idejét, az éj csendes,

a csillagos ég tiszta volt, midn teveszr köpenyébe

burkolva feküvék a földön s hallá egy hivó szót; fejérül

a köpenyt levonván, föluéz, s oly szemvakitó fény önté el,

hogy elájult. Felüdülvén, láta egy angyalt emberi alak-

ban, ki bizonyos távolságban egy selyembetükkel beirt

lepelt teritvén elébe , monda : olvasd. Én nem tudok

olvasni, feleié Mohammed. Olvasd, — ismétlé az angyal,

— az ur nevében, ki mindent teremte. Olvasd a minden-

ható nevében, ki a toll használatára tanitá az embert,

ki lelkére a tudomány világát kibocsátá, s megtanitja

arra, mit az eltt nem tudott.

És ekkor Mohammed lelke megvilágosodván, a le-

pelrl leolvasta isten parancsait, mint azt késbb a

koránban kihirdette. Midn az olvasást elvégezé, a meny-

nyei küldött monda : »0 Mohammed, valóban te isten

prófétája vagy és én Gábor vagyok, az angyala.*

Mohammedet a viradó reggel remegve és a kétke-

désnek szörny kínjában találta, nem tudván, való volt-e,

avagy álom a mit látott s isten akaratának kijelentés6-e,

vagy gonosz lelkek játéka? De mindent elmondván hü

nejének, Kadisának, e szeret kedély föltétlenül hitt neki

azonnal, e fölfedezésben az extazisainak s ábrándjainak

szerencsés megoldását látván, s fölkiálta : » Örvendetes
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hirt hozasz nekem. Igen, te a nép prófétája vagy. Hiszen

nem kedvelléd-e nemzetséged, nem valál-e szomszédidhoz

nyájas, a szegényekhez j(3tev, az idegenekhez vendég-

szeret , igéretidhez h és védje az igaznak V« Kadisa

sietett ezt rokonával, Varakával közölni, ki elbb zsidó

volt, aztán keresztyén lett, s az ó és uj testamentom né-

mely részeit arab nyelvre forditván, mint Írástudó Mo-

hanimed házában a vallási kérdésekben oraculumul tekin-

tetett. 0, a hiv barát, ép oly kész vala hinni, mint

Kadisa a n, mondván : »Ez angyal ugyanaz , mely

hajdan Mózesnek megjelent ; üzenete, mit égbl hozott,

igaz; férjed valóban próféta.

«

E két személy : Kadisa és Varaka, lnek Moham-

med els hivi, amaz szivben hitt neki, ez mint bölcs,

Mohammed bels kételyeit okoskodással oszlatta el.

Eleinte liitágazatait Mohammed csak háznépével ti-

tokban közié. Saját szolgája, Zeid volt els követje, de

a térités munkája oly lassan haladt, hogy három év múlva

alig számlála negyven hivöt, s azok is ifjakból, nkbl,
idegenekbl, szolgákból állottak. Titokban hol itt, hol ott,

néha egy barlangban gyülének össze imádkozni, de utóbb

nemcsak felfedezték ket, hanem meg is támadták, s vér

folyt. Egyik legdühösebb ellene saját nagybátyja Abu
Lahab volt, ki tiját Othá-t kényszerité nejétl, Rokajá-

tul, ki Mohammed leánya volt, elválni. A talán nem várt

ellenségeskedés Mohammed lelkére csüggesztleí; hatott ;

sovány, zavart és kétked lón, s még inkább a magányt

keresé, hol szellemi elragadtatásai rajta még nagyobb

ert vettek. Ekkor kapta amaz égi parancsot, hogy kel-

j(Mi föl, menjen és hangos szóval hirdesse az uj hitet.

Ez történt hivatásának negyedik évében.

Osszehívá tehát Száfa halmára a Haseni nemzetsésf
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tagjait, s kezde hozzájok szólni ; de a dühös Abu Lahab

t imposztornak nevezvén, követ hajintott reá. Majd

jsmét saját házához hivta ket, s megvendégelvén ket
bárányhussal és tejjel, hosszan kezdte fejtegetni az uj

tant, mit , mint monda, égbl kapott. Lelkesedéssel

szólott, s végül kérdé : ki az közületek, ki e terhet ve-

lem megosztani akarja ? Ki akar lenni testvérem, helyet-

tesem, vezérem ? De a gyülekezet mélyen hallgatott, né-

mely csodálkozott szemtelenségén, sok gúnyosan moso-

lyogva csóválta fejét. Mig végre az alig 12 éves Ali, Abu

Taleb fia, lépé elé s ajánlá föl neki magát. »Ime, nézzétek

benne testvéremet, helyettesemet, képviselmet, — kiálta

fel Mohammed, — figyeljetek szavaira, és engedelmesked-

jetek neki mindnyájan. « De a gyülekezet indulatos ka-

czajra fakadt s gúnyosan mondák az öreg Abu Talebnek^

hogy most boruljon le saját gyermeke eltt, és Ígérjen

neki engedelmességet.

De mindez Mohammedet nem ijeszté vissza többé ;

st ihlettsége nttön ntt, s uton-utfélen, künn a mezn,

benn a városban nem sznt meg vallását hirdetni s a

bálványok ellen szólani. Azonban a veszedelem is öreg-

bedett. Mig egy istenrl, imádságról, erkölcsi elvekrl

elvontan szólt, a nép fanatizmus és harag nélkül hall-

gatá, ez eszmék átalánosak s nem ép ismeretlenek lévén^

ply magasak valának, hogy felh s csillagként az embe-

rek feje fölött könnyen elvonultak ; de midn a szellemi

istentanból következéseket húzott a megszokott bálvá-

nyokra, s ezeknek, melyek a templomokat betölték,

lerontását hirdeté, egyetemes volt ellene a nép gerjedelme.

Hozzájárultak mindenféle polgári érdekek tekintetei. A Há-

sem-ág, mely a kábá-nak re volt, védte a bálványokat, mik-

hez volt kötve nemzetségi kiváltságainak birtoka ; a.z
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ifjabb s versenyz Abd Semz ág, örömest nagyitá az

eretnekse'get; mi egy basembeli egyéntl származott, hogy

végre kezére kerithesse a kába-rséget, mire oly régóta

áhitozott. Ez ágnak feje Abu Szófián volt.

Mohammetl mindent megkisérte, hogy tanait ter-

jeszsze, de ellenei is mindent elkövettek, hogy szándé-

kát meghiusitsák.

Elször is nevetség tárgyává akarták tenni, és ez

mindenütt rettenetes fegyver. Midn az utczán áhítato-

san mendegélt, felé majd egy, majd más fölnevetve ki-

álta : nézd Abd al Motálleb unokáját, ki azt állitja,.

hogy tudja, mi történik fen az égben! Természetes,

miként soknak nem ment fejébe, hogy ez ember, kit &

mint gyermeket ismert, ki mint ficzkó szaladozott Mekka
utczáin, ki evett ivott, ki kereskedett mint más, most

apostolnak, isten követének adja ki magát. Sok, ki ta-

nuja volt lelki elragadtatásinak, különcz szórakozásinak, testi

rángatódzásainak, t betegnek vagy épen nehézkórosnak

monda, némely végre azt állitá, hogy bbájos, boszorkány,

vagy épen gonosz lélek hatalmában van. Midn szónokolni

akart, zajjal s fajtalan dalokkal zúgták le szavát ; midn az.

utczán ment, senki nem köszönté s ha köszönt, azt

senki nem viszonzá ; férfi s nö, idegen s rokon, mint

bélpoklost kerülte ; a gyermekek az utczán csalónak

szitkozva kiálták ; a kábába imádkozni sokszor nem
ereszték ; ha háza udvarában könyörgött, sarat hajigál-

tak rá ; küszöbére éjjel töviseket hintettek el, hogy ki-

lépve, lábait megvérezné ; a költök, a többek közt egy

Amru nev, szatyrákat, epigrammokat, dalokat irtak el-

lene, mi e verskedvel népnél villámgyorsan elterjedvén,

az izlam terjedését minden üldözésnél inkább késleltette.

Egykor, midn hétszeres körútját a kábában jár-

Szom ere IV. O



— 18 —

váll, a szitok, csúfolódás, a zaj ellene még hangosabb

volna, mint egyébkor, imáját végezvén, ellenei felé ment,

s fejét lehajtván, komoly nyugalommal monda nekik

:

ime, itt az áldozat, bánjatok vele tetszéstek szerint. E

szelid megadás többekre mélyen hatván, mondák neki

:

menj békével Kaszimnak atyja, mi tudunk téged be-

csülni és tisztelni. De másszor viszont a neki dühödt

sokaság kezél)öl bátor hive, Abu-beker, alig birta meg-

szabadítani.

Az értelmesbek, a gondolkodók, ugy ellenei, mint

némely tanítványai azt kivánták tle, isteni küldetését

csodatételekkel igazolná, mint tette Ábrahám, Mózes és

Jézus ; hogy Mekka szk és terméketlen völgyét tágítaná

és termékenyitené meg, hogy Kossai-t, az ó idk böl-

csét halottaiból támasztaná fel, hogy idézne el egy

angyalt, ki 6 benne hinni parancsolna, vagy ki öt men-

tené föl a szükségtl vásárra járnia s ott rizst és szil-

vát vennie, mi tápiájára naponkint szükséges. De erre

válaszolá : mikép isten neki csodákra tehetséget nem

adott. Mi kell nagyobb csoda, — monda, — mint a

korán maga? egy könyv felfedezve egy írástudatlan em-

ber által, nyelvében o\j fölséges, okoskodásában oly

megczáfolhatlaii, hogy emberek s angyalok nem képe-

sek hozzá hasonlót elállítani. Hol kell világosb jel,

hogy ez istentl származott ? A korán maga egy csoda.

Legtöbb hajlamot tanúsítanak az uj vallás iránt

azon idegenek, kik a szent hónapban Mekkába bucsút-

járni mindenfell jöttek. A városbeli fk egyik gondja

volt tehát ezeket tle óvni, elidegeniteni, s komolyan

tanakodtak, mikép teljesítsék ezt akkép, hogy beszéde-

ikben s indokolásaikban egymásnak ellen ne mond-

janak.
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Azt mondjuk, hogy o jós ? Nem, mert ö nem be-

szél rángatózva, mint az, kit a rósz bánt, sem a nyelve

jiincs tele mássalhangzókkal, mint jósainkéi.

Azt mondjuk, hogy bolond ? Nem, mert egész lé-

nyén gondolkodás és méltóság ömlik el.

Azt mondjuk, hogy csak költ ? De hiszen ö nem

beszél versekben.

Azt mondjuk talán, hogy bbájos? Nem, mert

nem müvei csodákat, nem foglalkozik az igézés titkai-

val, csak ajkának szavaival s ékes nyelvével ])ájol el.

Tehát mondjuk, hogy ö eg}^ közbéke-háboritó,

ki a családok közt visszavonást idéz el, ki megédesiti

a tévelyek mérgét, ki eszközli, hogy a testvér testvér-

rel, a íiu atyjával, a nö férjével meghasonlik.

Igaz, hogy ez ármánynak néha nem várt követ-

kezménye lett. igen sok idegen ép ezért vágyott látni s

hallani a féríiút, ki Mekkában annyi botrányt okozott

;

de más oldalrul a téritó Mohammedet sokan közülök ez

ellenvetéssel fogadák: mit akarsz velünk? polgártársaid,

rokonaid jobban ismernek, ok inkább vannak azon hely-

zetben, téged megítélni, ha minket meg akarsz gyzni,

kezdd rajtok, s elbb ket gyzd meg, kik véreid s pol-

gártársaid.

Majd a nép vénei alkuba ereszkedének vele. Ha

kincset kivánsz, mondának neki, szólj, és összehordunk

annyit, mennyivel soha egy Koreis sem birt. Ha ura-

lomra vágysz, Saidnak nevezünk, s mindenben azt te-

endjük, mit te fogsz kivánni. Ha valami rósz szellem

hatalmában szenvedsz, elhozatjuk íSzyria leghiresb orvo-

sait, 3 számlálatlanul vetjük nekik oda aranyainkat,

mig meggyógyittatok De Mohammed mind erre hitvallo-

másával felelt : én ember vagyok, mint ti, de fmber,
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kinek kijelentetett, hogy isten, a ti uratok, egyetlen

isten. Jaj azoknak, kik bálványokat adnak melléje. Jaj

azoknak, kik az alamizsna parancsát visszautasitják, és

a kik a jöv életet tagadják. liivá el az eget és a

tengert, és ezek felelék : ime, itt vagyunk, hogy neked

engedelmeskedjünk. Isten elleneinek jutalma a tz. An-

gyalok vigasztaló Ígéretet hoznak az egy isten imádó-

jának, a hiv haldoklónak s hirdetik neki a gyönyörök

kertét.

Ez sem sikerülvén, ellenei egyik legsikeresb mód-

nak gondolák szavát hatástalanná tenni, ürt csinálván

körüle. Meghagyák tehát, hogy midn szónokolni kezd,,

minden távozzék el tle, s igy tettleg elszigetelve, ki-

zárva érezze magát polgártársai körébl. Ilyenkor aztán

nem tehetett egyebet, mint hogy a kábába menvén, halk

szóval imádkozott, de ugy, hogy szavait a körülte lév

ifjak megérthessék, — igy lopva s találomra hintegette

el tanának szellemi magvait.

Azonban a mint Mohammed követinek száma sza-

porodott, a szerint ntt a Koreisek ingerültsége is. És

Abu Talebet közösen felhivák, vagy hallgatásra birni vagy

elküldeni öcscsét, különben ez s hivei eretnekségökért

életökkel fognak lakolni. Abu Taleb ezt neki azonnal

hirül vitte, intvén, hogy makacssága által magára s

egész nemzetségére végveszélyt fog vonni. Mire Moham-

med lelkesülve feleié : »0 bátyám, ha ellenem küldenék

jobbról a napot, balról a holdat, még sem térnék le

utamról, hacsak isten nem parancsolná vagy nem hivna

el innen.*

E szilárd elszántság az öreg Abu Taleb-et bámu-

lásra ragadván (ámbár vallását nem változtatá soha),

fogadást tn neki, hogy bár mit tegyen, soha nem
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liagyja el, süt kivitte, hogy összes nemzetsége, Abu La-

liub kivételével, pártfogását Ígérte meg neki, — oly ers

volt az araboknál a családi kötelék.

így Moliammed háznépének élete némileg biztositva

volt ugyan, de nem azon liiveié, kik hasonló hatalmas

nemzetséghez nem tartozván, ily tekintélyes pártfogással

nem birtak, s 6 aggódván miattok, maga rábeszélte ket,

hogy Abyszsziniába menekednének. Ez történt hivatásá-

nak ötödik évében, s ez neveztetik az els hedzsirá-

nak (= futásnak), megkülönböztetésül ama másik fu-

tástól, midn Medinába a próféta maga menekült. Az ek-

kép apródonkint kiköltözködtek száma 83-ra ment, köz-

tük volt Moliammed veje és leánya is.

Abyszsziniában ekkor nesztorián keresztyének lak-

tak. Fejedelmöknek, türelme és igazságszeretete miatti

nagy és jó hire volt. A muzulmánokat annál sziveseb-

ben fogadta, mivel azok sok ideig mint fél keresztyének

tekintettek, oly sok hasonlatosság volt kezdetben a korán

s az evangélium között. E fejedelem egyszer kérdezvén ket,

mibl állna azon uj vallás, mely miatt hónukból kiván-

dorolni kényszerittettek, egyik közülök igy felelt : ki'»zöt-

tünk egy jeles férfiú támadt, ki tauitá nekünk az egy

isten hitét, a bálványok megvetését, apáink babonáinak

iszonyuságát, parancsolá a vétket kerülni, szintéknek

lenni beszédeinkben, Ígéreteinkhez hiveknek, felebariítink

iránt jótevknek, eltiltá a nk megszeplsitését, özve-

gyek s árvák megkárositását, élnkbe szabá az imát, a

tartózkodást, a böjtöt, a küls és bels tisztaságot és az

alamizsnát. — Hisz ez épen az, mit mi is hiszünk, válaszolá

a fejedelem. És mit hisztek Jézusról? Mire Dzsafár, a

kérdezett, Abu Taleb tia, testvére Alinak, a korán követ-

kez versét monda tol: »A messiás, Jézus, Máriának tia,
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isteni apostol volt és az i g e, mit isten Máriába lekül-

(lött.« csoda, csoda, kiálta fel a fejedelem; a közt, mit

te mondasz Jézusról s mit róla vallásunk mond, nem
nagyobb a távolság, mint szélessége e fszálnak, melyet

ujjaim közt látsz.

Azonban jMohammed követinek száma mindinkább

nvén, ellenei egy határozatot vívtak ki, mely szerint a

városból mindazok számüzettessenek ; ugy hogy Moham-

med maga is a vész elöl kénytelen vala Orkhám tanit-

ványához Száfa halmára vonulni. De itt sem maradhata

békében, itt is mindenkép üldöztetek. Hamza és Omár

ugyan (ez a késbbi hires kalif), óriás erej ifjú hsök^

csodálatos véletlennél fogva hitére térvén át, ügyének

nagy segedelmére lnek, de az mégsem gátolá meg,

hogy ket Abu Taleb ne volt legyen kénytelen egy távol

es birtokába küldeni, hol neki egy ersitett várféle laka

volt. De e pártfogás csak végkép kimérgesité a szaka-

dást a Hasam s Abd Semz két ág közt, s ez utóbbi

Abu Szófián vezérlete alatt kivitte, hogy a két ág közt

mindenféle mind házassági, mind kereskedési összekötte-

tés mindaddig megtiltassék, mig Mohammed, az eretnek^

kézre nem szolgáltatik. E határozat brre irva a kábá-

ban ünnepélyesen felfüggesztetett. Mohammed három

egész évig rejtezett a nevezett váracskában, gyakran

szenvedve éhséget és nem egyszer ostromoltatva dühös

elleneitl. De a szent hónapok a bucsújárókat minden

bántalom ellen biztositván, Mohammed ekkor sem mu-

lasztá el soha megjelenni Mekkában, s hirdetvén tanait

s ujabb égi nyilvánitásait, nem kevés hivket szerze, ezek

közt több tribusok fejeit, kik haza térve, távol népek

közé magokkal vivék a próféta elszórt igéit.

Csak három hoszu év után térhetett Mekkába
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vissza ; egyik oka volt, mivel a l>ör, mire a számüzetési

határozat íolirva s mi a kábában kifüggesztve volt, any-

nyira elrothadott, hogy a határozatnak csupán els e

szavai : »A mindenható isten nevében« maradtak épen,

— mit a muzulmánok isteni csodának tulajdonitottak.

De alig téré vissza, reá a sors uj csapásai vára-

koztak. Elbb nagybátyja, gondnoka, pártfogója, véde, a

nagy tiszteletben álló Abu Taleb múlt ki, majd tisztelve

szeretett hitvese, Kadisa, ki nála jóval idsebb volt.

Amabban világi oszlopát, ebben hitének legbelsbb részesét

veszté el, s igy földi és erkölcsi támaszától egyszerre meg-

fosztatván, mélyen elkeseredék. S nem ok , nem elsejtés

nélkül, mert Abu Taleb halála által neki bátorodott ül-

dözi annyira feldühültek ellene, hogy szülíoldén nem
maradhatván, Zeid hü szolgájával a 15 mértföldnyi tií-

volságban es Tajef városába vonult. E várost a Thakif

nemzetség lakta; kies vidékben feküdt, szlk és kertiek

közt, melyekben baraczk és szilva, dinnye és gránátalma,

kék és zöld füge, lotusz-virág bven termett, mint pálmafa

is , zöld és aranysárga gyümölcsök gazdag fürtéivel.

]\Iohammed roszul választott. E város népe, fészke volt a

legtudatlanabb bálványozóknak. Egy asszonyi kképet

imádtak, azt hivén felle, hogy élettel bir s istennek

leánya. Alig idzék köztök egy rövid hóig, s nemcsak nem
hallgaták beszédeit, hanem üldözték, kicsúfolták, követ

dobáltak reá, s késbb oly dühösek lnek ellene, hogy a

szolgák s gyermekek még a város falain tul is szidva s

hajigálva kergették.

Ekkép onnan csúfosan kizetvén, darab ideig a pusz-

tában bolyonga, mindaddig, mig hü szolgájának, Zeid-

nek, sikerült t titokban Mekkába visszavezetni, hol egy

tanitványáiiak hajlékiíbau gondosan elrejtezék.
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Ily szomorú s bitang helyzetben találta magát

Mohamnied, hivatásának tizedik évében.

3.

Mennyei hivatását Mohamnied belsképen hitte-e ?

— ki tudná megmondani, de iiogy vallásának igazságáról,

minek terjesztésében fáradozék, mélyen meg volt gy-
zdve, az nem szenved kétséget. 0, korában óriás jelenet

volt, kifejezése egy tisztább vallás utáni vágynak, mely,

talán öntudatlanul, homályosan, de a népben valóban

élt. Ezért sikerült nagy mve. Ember mind czélt ér, ki

egy nép s egy kor szellemi szükségének s hajlamának

él képviselje. Kissé megelzi a kort, ezért üldözik, de

azt kifejezi, képviseli is, s ezért követik, s igy egy ilyen

férfiú dicssége nemcsak az övé, de a koré is, melyben

él. S nem lehet tagadui, hogy az arab néppel ekkor egy

titkos ösztön, a léteznél észszerbb, szellemibb vallást

kerestetett.

Kadisa, Mohammed magányainak s myszticus ihle-

teinek h társa, és Abu Taleb, a jó rokon s nagy befo-

lyású pártfogó, sirban feküdvén, Mohammed helyzete

Mekkában napról napra borultabb ln. Szülföldén

törvényen kivül állt, kénytelen lévén elbúvni, mint egy

gonosztev, és még azon hiveire is, kik elrejtegették,

veszedelmet hozhatott. Ha világi jókra törekedett, e volt-e

az ut hozzájok? Hivatásáriak már tizedik éve volt bete-

lend, üldözéssel, szenvedéssel, viszontagsággal teljes tiz

év. És még most is, hajlott korában, midn mások élvet

s pihenést keresnek, szándékában állhatatos maradt, s

bár mindenét feláldozta, vagyonát, nyugalmát, hitelét,

barátait, rokonait, — kész volt hónát s nemzetségét is el-

hagyni, semhogy hitérl lemondjon.
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Mihelyt a bacsujár;ísi szent lióiiap inegérkezék,

iDÚvhelyét azonnal eHiagyá, s a mindenfell összegyüleke-

zett sokaság kíjzé vegyülvén, igyekézek valami hatalmas

tribust vagy várost megnyerni, mely t venJégekép befo-

gadja s hitterjesztési vállalatában védje. Sok ideig nem

J)oldogult czéljában. Kik buzgoságból jöttek Mekkába,

undorral fordultak el a hittagadótul ; kik világi hasznokra

né/tek, óvakodtak szövetkezni olyan emberrel, kit Mekka

leghatalmasbjai üldöztek.

Azonban midn egyszer Akuba halmán szónokolna,

tetszését némely zarándokoknak különösen megnyerte, kik

Játreb (a késbbi Medina) városából jöttek, s Mekkának

zsidó lakosaival baráti viszonyban állottak. Ezektl k
már sokat hallottak a zsidó vallás hitágazatiról s egy

Messiásról, ki eljövend. Elbájoltatván Mohámmed ékes-

szólása által, s tanai és a zsidó valláséi k()zt töljb pont-

ban összehangzást lelvén, mondák egynuísnak : h;ltha ez

azon Messiás, kirl a zsidók beszélnek ? íS e meggyz-
dés mindinkább ersödvén leikökben, végre Moliammed

hitére tértek.

De városukban l)els villongás dúlván, ekkor hoz-

zájok még nem ment el Moliammed, hanem velk egyik

legtanultabb tanítványát küldé el, ki ott mint térit

szép sükerrel munkálkodott, l'sak három év múlva, mi-

dn a medinai muzulmánok száma már hetvenre ment,

jövének k ismét vissza, s a prófétával ünnepélyes szö-

vetségre lépének. azt kivánta tlök, hogy a bálvány-

imádásról lemondván, az egy isten hitére térjenek : maga
iránt jóban s roszban engedelmességet követelt ; köve-

tinek, kik vele oda mennek, pártfogást biztosi tott, —
csak ily föltételek alatt kötelezte le magát hozzájok

menni s nálok maradni, bar;ttaiki\ak banítja, elU^Jieiknek
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ellene leendvén. »De ha ügyünk mellett el fognánk

veszni, mi leend jutalmunk ?« kérdek k. »A paradi-

csom«, feleié Mohammed röviden.

Azon pillanatban, midn szövetségét köté Moham-

med, ellenei, Abu Szófián elnöksége alatt, ki idközben

a kába re s városi kormányzó Ion, gylést tártának,

tanácskozva arról , mikép lehetne az uj hit terjedéséi

meggátolni ? Némely azt vélte, legjobb lesz Mohammedet

a városbúi számzni ; de ellenvetek mások, hogy más

nemzetségeket fogván majd megnyerni, élkön boszut

állana a városon. Némely javaslá t tömlöczbe vetni, s

ott tartani, mig meg nem hal ; de ez sem fogadtatott

el, attól tartván , hogy barátai ki fognák szabaditani.

Végre abban egyeztek meg, legjobb lesz megölni, s hogy

magokat Mohammed nemzetségének boszuja ellen bizto-

sitsák, elvégezek, hogy minden nemzetségbl egy mártsa

kardját a próféta testébe.

Este az összeesküdtek valóban meg is jelentek Mo-

hammed lakánál. Az ajtónyiláson benéztek, látának egy

embert köpenyébe burkolva a földön fekünni. Kissé tana-

kodván, végre beléptek, a zörejre az alak fölkél, és elüt-

tök álla nem Mohammed, de Ali, a hü tanitvány, ki

érte életét igy veszélyezte. Mert az összeesküvésrl

eleve értesült próféta Abu Beker-rel a Thor hegyére,

egy barlangba menekült, hova ennek leánya három napon

át titokban horda ételt és italt, s honnan k ketten két

teveháton menekülének Medinába, üldöztetve folyvást,

de utói nem érve sehol. Csak Kobánál, Medina eltt^

állapodának meg, hol négy napig idztek, s hallván az

örvendetes hirt, hogy hívei a városban egyre szaporod-

nak, Mohammed a legels pénteken tartá ünnepélyes

bemenetelét.
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Korán reggel könyörgésre hiván össze tanítványait,

miután az uj hit fhb ágazatait egy besze'dben nekik
melegen eladta volna, Al Kaszva nev tevéjére ült,

s igy ment be Jatreb városába, mely ez id (3ta Medina-
al-nebi-nek (azaz próféta városának) neveztetik.

Hetven lovag mint testrség kisérte be. Oldala
mellett Abn Bekér ment. Néliány tanítványai pálma-
levelekbl tzött árnyalót tartottak feje felett. 8 Boreida,

a testrség vezére, felkiáltván : »Ó isten apostola, ne mond-
ják, hogy zászló nélkül mégysz be«, turbánjáról kend-
jét leoldván, ezt mint zászlót lándzsájiíra tüze, s vitte a
próféta eltt. Városbeli követi tolongva jöttek elébe

t üvezelni, és zajos örömkiáltásokkal kisérték. Moham-
med, a honábul kikergetett, a bujdosó, kinek fejéért szü-

lfölde száz tevét igért, igy vonult be Medinába, nem
mint hontalan, ki menedéket keres, inkább mint hóditó,

ki diadalünnepét tartja.

Kedvencz Ali-ja is nem sokára szerencsésen, de
pusztákbani bujdosása miatt fáradtan s vérz lábbal ér-
kezett meg, mint háznépe is, köztök szeretett neje, a szép
s ifjú Ajesa.

Ez eseményt nevezik a történetben hedzsirá-nak
vagy a próféta futásának, mely történt Kr. sz. u. 622-ik
esztendben, s honnan kezdve szokták a muzulmán irók
az idt számitani.

Mohammed, kortársainak eladása szerint, közép ter-

met volt, izmos és ideges, keze és lába nagy, ez mindig
sarutlan. ífju éveiben rendkivül ers s élénk volt, késbb
vastag s nehéz ln. Feje nagy volt, minden részeiben
iól kiképzett, s izmos nyakán ersen állt. Homloka ma-
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gas, halántékai kiülök, átfutva szemöldéig nyúló kék

erekkel, melyek, midn indulatba jött, meg-megdagadtak.

Ábrázata gömbölyded, fehér s kissé piros brrel, kifejezés-

teljes vonásokkal, sasorral, fekete átható szemekkel, csak-

nem összeér szemüldekkel, nyilt s mozgékony szájjal,

mibl ékesen folyt a beszéd ; kissé rendetlen fogai fehé-

rek, fekete liaja fondoritás nélkül ömlött vállaira, szakálla

hosszú és dús volt.

Viselete rendesen nyugott s egyenl vala ; ritkán

tréfált, arczán többnyire komolyság s méltóság ült, de

mosolygásában sok megnyer kellem rejlett. Testalkata

izmosb volt, mint ez az arab faj tulajdona, és ihlett s

gerjedt állapotaiban volt benne valami lángoló és sugárzó,

bivei a prófétai fény kiragyogásának mondottak.

Nem szenved kétséget, hogy rendkivüli elmebeli

tehetségekkel birt. Gyors felfogással, nagy emlékezettel,

lobogó képzeldéssel és leleményes észszel. Neveltetésé-

nek mitsem köszönhetvén, ennek hiányát éles vizsgáló-

dással pótolta, s puszta hallásbul és társalkodásbul képes

volt elméjébe összelialmozni mind ama vallások ismereteit

i

melyeket vagy az s idk hagyománya megrzött, vagy

melyek itt-ott, bár azon korban sürün kelve s enyészve,

még életben voltak. Eladása komoly és mondatos volt,

ililett pillanatiban elragadó, mit nevelt szavának érczes

és zengzetes hangja, mely öblös mellébl szerte csengett,

mint boltozat alatt a viszhang visszaverdik. Nyelve oly

szabatos , szabályszer, s tiszta volt, milyen tökélyre

az arab nyelv sem eltte, sem utána nem emelkedett-

Modora a keleti költké, szónokoké s bölcseké volt, tele

virágokkal, képekkel, aphorizmákkal s példálódó mesék-

kel, szóval, a nép geniusához a nép nyelvén szólott.

Ezért nem alap nélkül mondogatá koránját cso-
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dának, mit többnyire Mekkában versenkint mondott toU-

l)a, abban i^ok különös, zavaros, liomályos, de sok szép

fölséges, magas eszme s gondolat is van -, s ha meggon-

doljuk, hogy azt egy ember, s Írástudatlan ember,

emlékezetébül rakta össze, a mvet bámulatosnak,
rendkivülinek lehetetlen el nem ismernünk,

íme néhány hagyományos mondása

:

Midn isten a földet teremte, ez renge és reszkete,

mignem hegyeket tn rá, hogy velük megszilárdítaná.

Ekkor az angyalok kérdek : isten, van teremtésedben

ersebb a hegyeknél ? És isten feleié : a vas ersb a

a hegyeknél, mert ezeket az széttöri. És van teremté-

sedben ersb a vasnál ? Igen, a tüz ersb, mert ez azt

elolvasztja. És van teremtésedben ersb a tznél ? Igen,

a viz, mert ez a tüzet kioltja. uram, van teremtésed-

ben ersb a viznél? Igen, a szél, mert ez a vizet meg-

rohanja és mozgásba hozza. teremtm, és van terem-

tésedben, mi a szélnél is ersb volna? Igen, a jó ember,

ki alamizsnát ad ; ha jobbja adván azt, balja ell eltit-

kolja, az ilyen ember mindennél hatalmasabb.

Szerinte minden jó tett szeretet. Szeretet, ha fele-

barátodra mosolyogva nézsz; szeretet, ha t jó tettekre

inted ; szeretet, ha a vándornak ösvényét megmutatod

;

szeretet, ha a világtalant vezérled ; szeretet, ha az útból

a követ és tüskét elhárítod ; szeretet , ha az éhesnek

ételt, a szomjasnak italt nyújtasz. Embernek valódi gaz-

dagsága azon jókbul áll, miket felebarátaival tesz. Igen,

meghalván te, a világ azt kérdi, mi vagyont hagytál

hátra? de az angyalok, kik a sirban tled számot vesz-

nek, azt kérdik tled : mi jó tetteket bocsátál magad

eltt az égbe ? . .

.

Mértékletes és tartózkodó volt, szigorú megtartója
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a böjtükuek, legtöbb idejét imának, elmélkedésnek, tem-

plomi szolgálatnak, vallási szónokiásnak, buzgalomnak

szentelé ; még mikor fejedelmi hatalma volt is, nem mint

hóditü, de mint próféta és apostol élt. Nem kedvelte a

fényt s pompát sem házában, sem öltözetében, valóban

nagyobb dolgokban akart kitnni. Ruhái gyapjúszövetbl

készültek, néha yémeni gyapotbul, miket olykor ki kellé

foltozni. Turbánt hordott akkép, hogy a rá kötött kend
egyik vége, vállai közt lefüggött. A selyemkelmét eltil-

totta, ha csak másféle fonallal nem volt vegyitve, mint az

aranygyrket is, — egyet ezüstbl viselt, tenyere

felé forditott fejére ezt metszetvén : »Mohammed, isten

követe. « Tisztaságra igen sokat adott, a uaponkinti

raosakodásokat pontosan megtartotta. Két dologban mond-

hatni kéjznék ; elször a nkben, összesen, de nem
egyszerre, tizenöt neje volt, e részben az si szokást

követte s czélja volt örököst kapni, de nem kapott, —
másodszor az illatos kencsökben, mikkel szemöldét, haját,

szakállát kenegette, s mirl túlbuzgó tanítványai azt

hirlelék, hogy e jó szag testének vele született s csodála-

tos illatozása. Szokása volt mondani : isten az örömet s

gyönyört három dologba helyezte e világon : imádságba,

illatba, nbe, s mint ama kett égbe emelkedik magától,

a férfit égbe nk társasága emeli, kik ima és illat közt

töltik csendes életöket.

Mig Kadisa élt, nem vett több nt. Sok ideig az-

tán kett volt, késbb több, azért is, mivel araboknál

sok n sok tribussal hozta rokonságba, s e rokonság

legbiztosabb alap volt hatalmas szövetségekre szert tenni.

Ott most is a családi összeköttetés a legszentebb s \ecr-

sérthetlenebb frigy. Kadisának becses emlékezete a

szép Ajesát csaknem féltékenynyé tévén , ez egyszer
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monda : »Neracle, isten adott neked helyébe szebb és

jobb nöt?« »Solia, monda Mahonimed melegen, — soha

nem adhat jobbat. Midn szegény valék, dússá tn;
midn mások hazugnak mondának, hitt bennem ; mi-

dn egész világ üldöze, ö hü maradt hozzám.

«

Házi élete, patriarchák módjára, egyszer volt. (),

a késbb hatalmas próféta, pásztorilag élt, mint a leg-

szegényebl) arab. Ajesa neje maga beszélte, hog}' néha

egy hónap folytában sem raktak tüzet ; élelmük szilva

és viz volt, hacsak ftt ételt valamely j(j barát nem
küldött. Szolgái két nap egymásután búzakenyeret

soha sem kaptak. O maga rendesen szilvával és árpa-

kenyérrel, tejjel és mézzel táplálkozék ; szobáját maga

söpré, maga raká meg tüzét, fejé juhait, hozá kuti'ól vi-

zét , maga foltozá ruháit, szóval mar;a szolfjálta ki

magát.

Az öregeket segítette, a betegeket gyógyitotta, a

hazátlannak hajlékot szerzett, a mosé körül az árvák,

özvegyek, aggok számára színt épittetett, hol azok pa-

dokon ültek, s ezért a pad vendégeinek neveztettek, aj-

taja a szkölködnek és szerencsétlennek mindig tárva

állt, a szegénynyel vagyonát készséggel megosztotta, a

keveset mikor kevés volt, a sokat mikor irazdaü lón,

azaz, ö soha sem ln gazdag, mert a háborúkban nyert

zsákmányból t illet részt vagy kiosztá a szegények és

harczosai közt, vagy vallásos czélokra forditá, mondván

:

mit a szegényeknek adunk, szent letétemény. mit égben

kapunk vissza.

A nket jogokkal ruházta fól, kik addig semmi

joggal nem birtak : jogot kaptak elválni, örökölni, sze-

rezni, s irántok a gyermekeket nagy tiszteletre köte-

lezte, mondván: egy gyermek csak anyja lábainál tart-
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hat igényt a paradicsomra. Hivei közt, tizenkét ember-

bl alakitott kis csoportokban, behozta a kölcsönös ba-

rátság frigyét, miszerint azok egymással jóban s rósz-

ban osztozni tartoztak. Meghatározta, hogy minden mu-

zulmán vagyonának egy tizedét, mint alamizsnát, a sze-

gényeknek adja, váltságául annak, mi birtokában marad.

E törvény azóta az izlamban pontosan megtartatik, s-

czélja meggátolni a roppant gazdagság s a kiáltó sze-

génység közti ellentét botrányát. így veté ö meg köve-

ti közt alapját a családi szellemnek, a felebaráti szeretet-

nek és a jogbeli, vagyonbeli, kötelességbeli egyenlségnek.

Kadisától egy fia volt Kaszim, kit gyermekkorá-

ban elvesztett, és négy leánya : Rokaja, Othmán neje ;

a szép Fatima, a hires Ali khalif neje ; Zeinab, Abul

Aszsz neje ; Omm Kolthum, ki sógorához, a fólebb em-

iitett s özvegyült Othmánhoz ment nül. Mohammednek
még Máriátul, ki keresztyén származású volt, ln egy

fia, Ibrahim, ki szinte korán elhalt. E szerint, az ugy

nevezett zöld turbános emirek neki csak leán3'ágoni

maradékai.

Magány viszonyaiban másokkal mindig igazságos

volt. Barátival ugy, mint idegenekkel, gazdagokkal ugy,

mint szegényekkel, hatalmasokkal ugy, mint gyöngékkel

egykép méltányosan bánt, s a nép szerette t általában^

mivel nyájasan fogadta lcet s panaszaikat békésen,

részvéttel meghallgatta, nem mint biró s fejedelem, de

mint apa és társ. Habár indulatosságra volt is hajlama,

birt magán uralkodni, ugy hogy még házi körében is

türelmesen és elnézleg kormányzott, mint bizonyitá

Anasz nev szolgája, mondván : nyolcz éves korom óta

haláláig szolgálám t, s bár érdemeltem volna gyakran,

soha sem szidott meg.
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5.

Ilyen volt s maradt Mohammed hivatásának elsbb

korszakában, életében egyszer, vagyonában szegény, el-

veiben türelmes, szenvedéseiben alázatos és kitartó; téri-

téseiben fegyver mély hite s nyelvének ékesszólása volt.

Csaknem a megváltó jellemének magasságára emelkedett,

kinek hatalma s ereje tisztán a szelidségben, trésben,

alázatosságban állott.

Medinába érkezvén, egy számos párt élén látta ma-

gát, állva részint azokbiil, kik vele Mekkából menekedtek

ide, részint kik itt szövetkeztek hozzá , részint kik a

pusztaság különböz részeibr naponkint csatlakoztak hité-

hez. De bár tizenhárom évig folytonosan üldöztetett,

csúfoltatott , sértegettetett , bár családja s nemzetsége

miatta szegény, megvetett, bujdosó, maga számzött

Ion, s az ellenséges Abd Semz ág kapta magához Abdu

Szófián vezérlete alatt Mekkában a hatalmat, talán tovább

is, mint a szó prófétiíja s a hitmártyra folytatta volna

békés szerepét : ha rögtön eszközök birtokába nem jut,

mik az uralkodás s némileg a boszu terére ragadják.

Hozzájárul , hogy a puszták lakói, kik hozzá csatlakoz-

tak, bátor, veszélyhez s harczhoz szokott emberek lévén

s a háborúkban alkalmat látván gazdag martalékokra,

Mohammednek csaknem lehetlen volt ket birni, igaz-

gatni s megtartani máskép, mint ha csatavágyaiknak

néha enged. Azonban, ha nem lehet is tagadni, liogy a

térít helyét ekkor a hódito foglalta el, s a prófétát a

vezér válta fel, ugy látszik mégis, hogy állandó s vég-

czélja vallásának nyomatékos terjesztése volt, s meg

vala gyzdve lelkében, mikép isten azért adá kezébe a

hatalmat, hogy vele éljen.

Alig pihente ki magát Medinában, tüstént egy mosét

Szemere lY. "
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építtetett, fala földbl s téglából volt, s a lombokkal ta-

kart födelet frissen kivágott pálmák törzsei tartották fel.

Mintegy 100 négyszög röf tért foglalt el, három kapu-

val, melybl egy rész Szoífat név alatt, a hajléktalan

szegények lakául szolgált. Sok ideig nem birták elhatá-

rozni, isteni tiszteletre a hivk mikép hivassanak meg

;

harsonával e zsidók szokásaként? vagy magas helyen ra-

kott tüzfénynyel? avagy dobveréssel? Végre Abdallah,

Zeidnek fia monda, mikép 6 égi kijelentést vön, hogy

élszóval kellene a hivket összegyülekeztetni. Ez id
óta egész keleten naponkint ötször, a nég}^ világsark

felé, ekkép kiáltoznak a magas minaretekrl alá a muez-

zinok: »Nagy az isten! Nagy az isten! Nincs más isten az

istenen kivül ! Mohammed isten követe ! Jöjjetek imád-

kozni, jöjjetek imádkozni !« Melyhez este még ezt adják:

»Edesebb az imádság az álomnál, édesebb az imádság az

álomnál !« Ez igénytelen, st szegény mosóban eleinte

minden egyszern ment végbe. Este szilvafa-forgács-

csal világittatott meg, csak késbb olajjal. Mohammed a

földön állva szónokolt, egyik oszlophoz vetvén hátát, ké-

sbb egy alacsony szószéket csináltak neki, melyre három

lépcs vezetett. Innen hol ülve, hol állva beszélt, tá-

maszkodva egy korláthoz. Vgj mondják, beszéde mindig

egyszer és mindig megható volt, szavai felebaráti sze-

retetet, békét, jóakaratot, türelmet, s igaz meggyzdést

leheltek, s az ihlettség pillanataiban tökéletesen elragadta

hallgatóit.

De e mosé volt tanuja a második korszakbeli vál-

tozásnak is. Itt kezdte a hódítást s a karduralniat hir-

detni ama hires nyilatkozványában, mely röviden igy

hangzik :

»Több prófétákat külde isten az ö különböz ke-
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pességeiröl tanúságot tenni : Mózes tanúságot tön irgalmá-

ról és gondviselésérl Salamon bölcseségérl, íolségérl,

dicsségérl ; Jézus igazságáról tiszta viselete, miudentu-

dóságáról az emberi szivek titkainak ismerete, hatalmá-

ról csodatételei által. De mind e képességek nem valának

elegendk meggyzni az embereket, még Mózesnek és Jé-

zusnak csodatételei is hitetlenséggel találkoztak. Én te-

hát, az utolsó próféta, karddal küldettem Kik hite-

met hirdetik, ne ereszkedjenek vitába s okoskodásba, de

irtsák ki mindazokat, kik a törvénynek engedelmeskedni

vonakodnak. Minden, ki harczol a hitért, essék bár vagy

gyzzön, bizonyosan dics jutalmát veendi . . . A kard

kulcsa mennynek és pokolnak. Ki a hitért szenved, tür,

vagy hal, mindez ott fen, imádságnál és alamizsnánál

magasb érdemnek vétetik ... .« S hogy bátorságot öntsön

kebleikbe, ismételve mondogatá, mikép : mi öri'tk id óta

el van végezve, azt el nem lehet kerülni, — senki nem
élhet tovább, és nem halhat elbb, mint órája ki van

jelölve, bár ágyában pihenjen, bár csatában vivjon, — és e

tan az, mibl a nép a praedestinatio hitét szivta.

És bár Mohammed nem engedé hántatni a hitet-

leneket sem, ha adót tizettek s vilájji felsbbsécrét elis-

merték; bár az ig}' nyert kincset leginkábl) a hit

terjesztésére forditá : mindez nem gátolá meg a felálli-

tott uj elv következményeinek kitejlését, mert minden

elvnek megvan a maga élete, logicája, mely szükségké-

pen kifejti magát, mint az elvetett magnak csirája, és

igy ln belle, a szelid phiiantropbul, vérontó liarczos, a

békés apostolbul tül-elmetlen parancsoló, a meggyz szó-

nokbul törvényhozó fejedelem. íS ez id óta hivinek

száma még inkább szaporodott; rablás, martaiékos harcz

mindig különös vonzalommal birt az arab népre, mely

a*



— 36 —

gyermeksége óta majd A^édve magáét, majd táraadva

másét, majd ismét nemzetsége sérelmeért boszut állva,

vándor s némi haramia-életet élt. Ily szellem népet

még ö is csak ugy vezethetett, ha annak hajlamát egy-

ben másban követte.

Mohammed valóban csakhamar három izben kisérté

meg az ellenséges mekkaiak utazó karavánjait elfogatni,

mikbl csak a harmadikat koronázta süker. A hedzsira

második évében meghallván, hogy Abu Szófián vezérlete

alatt Szyriából ezer megterhelt tevébl álló karaván térne

vissza Mekkába, 314 emberrel, de melyben csak két

lovag s hetven tevés volt, elébe ment. Mit Abu Szófián

megértvén, segedelemért Mekkába üzent, honnan 100

lovag és hétszáz tevés küldetett ki. így történt köztük

a csata Bedernél, mely Mohammednek els nagy csatája

volt, s mely az diadalmával végzdött. Elleneibl het-

ven hullt el, és ugyanannyi esett fogságba.

Ezután a Béni Kajnoka zsidók ellen mutatkozott

szigorúnak, kiket Medinából ki is zött, számra mintegy

hétszáz férfiút, javaikat elkobozván.

Mig ez Medinában történt, a mekkaiak boszut li-

hegtek, ingereltetve fkép Abu Szófiánnak erélyes neje

Henda által, kinek atyja s bátyja Bedernél elestek. A
hedzsira harmadik évében Abu Szófián 3000 emberrel,

kik közt 700 pánczélos" vitéz és 200 lovag vala, indnla

ki Mohammed ellen, ki csak hétszáz embert birt össze-

gyjteni, s ezek közt lovag kett volt, vértet csak száz vi-

selt. A csatát sok ideig vonakodott is elfogadni, de

valóban bizván istenében, s ki sem kerülhetvén az ösz-

szeütközést, Ohodnál a csata megtörtént, s nemcsak serege

megveretett, de maga is megsebesíttetett egy parittya által,

mely ajkát hasitá ketté, s egy nyílvessz által, melynek
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feje arczában benmaradt. Ellenei öt halottnak liivén,

egy napon visszavonultak, késbb újra Medina elébe

mentek, a várost megrohanni ; de Abu Szófián megtud-

ván, miként Molnimmed még él, jobbnak látá, egy évre

békét kötvén, diadalmasan Mekkába visszatérni.

E csata után Mohammed több apró harczmen ete-

ket tett Tabuk vidékén és a szyriai határszélen némely

fajok ellen, melyek a medinai karavánokat kifosztották;

a Béni Nadher zsidók ellen, kik öt megölni akarták, s

kiket lakhelyökból is kizött ; továbbá a Béni Mosztalek

nemzetség ellen, mely Ohodnál a mekkaiakkal ellene

liarczolt. Mindenütt dús martalékot nyert, ez utóbbiak-

tól 200 fogoly t, ötezer juhot, ezer tevét.

De a mekkaikkal kötött egy évi fegyverszünet eltel-

vén, Abu Szófián ismét sikra szállt, s több tribusokkal

szövetkezvén, Medina eltt tízezer fegyveressel jelent

meg, Mohammed helyzete rendkivül nehéz volt ; szemközt

álla vele egy roppant számú tábor, ben a városban pedig a

zsidók, különösen a Béni Koraidák, s egy más hatalmas

arab nemzetség, (melyet ingatag hite miatt csak kép-

mutatónak nevezett) valának titkos ellenei. Ezért

egy persa eredet tanítványának bölcs tanácsára a várost

viz-árokkal vétette körül , s habár arab szokás szerint

egyes vitézek közt véres baj vívások történtek, ugy látszik

Mohammed inkább titkos utakon igyekezett ellenének

táborában a szövetkezett tribusokat meghasonltatni. Ék-

ké]) Abu Szófián nem tudván az arab harczvítelben egé-

szen uj és szokatliln vízgáton áthatni, s gyanú támasz-

tatván elméjében szövetségeseinek hsége iránt, türelmét

veszté, s gúnyolván Mohammed félénkségét, ki bástya

mögé búvik, Mekkába visszatért azon örök gondolattal,

hogy késbb veend rajta boszút.
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Ekkor Moliammed haragjának egész súlya a szeren-

csétlen, bár hibás Béni Koraidákra szállott. Kegyelmet

remélvén, — mivel azzal kecsegtetek, — magukat nem

sokára megadák, de a próféta által választott biró, Szád

Ibn Moad, ket egy lábig kegyetlenül kivégeztette. Igaz,

hogy mint kezdetben a zsidók leginkább hajlottak uz

uj valláshoz, s kétkedve kérdezek: vájjon nem Moham-

med-e a hirül adott Messiás, ugy késbb mellékes szer-

tartásbeli kérdések miatt végkép elidegenedtek tle ; igaz,

hegy vele s követivel htlenül bántak , s élete ellen

nem egyszer vetettek hálót ; igaz, hogy látszólag frigyet

kötvén vele, titokban ellene áskálódtak ; de az is igaz,

hogy semmi tribus irányában nem vetkzött ki Moham-

med annyira prófétai nagy jellemébl. Öt ez ügyben

nem annyira a kegyetlenség bélyegzi letörülhetlenül,

mint azon kislelkü, alattomos, mindenesetre szintétlen

modor, miként azt végrehajtatni engedte; mert bár

nem tette, de tle függött, hogy meg ne történjék.

Mohammed ily kislelkünek, ily embertelennek, ily bosza-

állónak sem azeltt, sem azután soha nem mutatkozott,

élettörténetében ez a legfeketébb lap. S mondhatni, ez ere-

dete azon kölcsönös gyülölségnek, mely a muzulmánok

és zsidók közt azóta folyvást firól fira száll.

Hat éve múlt el , hogy Mohammed Medinába

menekült, s társai ég honvágyat éreztek meglátni szü-

lföldüket, Mekkát, annyival inkább, mivel e város még

mindig minden arabnak szent volt. E vágyat Moham-

med annál kevésbbé akarta gyöngíteni, mivel az

si vallást nem eltörölni, de megtisztítva helyreállítani

óhajtá, melynek gyökere nemzeti hagyományoknál fogva

Mekkában volt. Közeledvén tehát a szent hónap, midn
a bucsujárók bánthatlanok voltak, s kijelentést nyervén
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égbl: 1400 ember éléu Mekkába indult. Ennek hire

futamodván , a raegfélemlett Koreisek lovagsereget küld-

tek ellene, de ezt Mohammed ügyesen kikerülte, s a

hegyek járatlan szorosain sebesen és ügyesen áttörvén,

Mekka eltt Hódéiba mellett tábort ütött s innen békés

szándékáról a mekkaiakat értesítette. Czélját ugyan nem
érte el, mivel a Kábába be nem eresztetett, de a mek-

kaiak ez alkalmat jónak találván békét kötni egy oly

férfival, kinek hatalma, tekintélye, befolyása egész Ará-

biában szakadatlanul növekedett, vele tiz évre szövetségre

léptek, jogot adván neki és követinek évenkint egyszer

Mekkába jönni, olt három napig idzni, és kegyes bucsu-

j árasaikat elvégezni.

A hedzsira hetedik évében Kaibar városa elleíi

ment, melyet környékével együtt zsidók laktak. Már

ekkor zászlóval járt, két zászlója volt, egyiken a naj),

másikon egy fekete sas képe állt. Miután több apróbb

ersített helyeket bevett volna, Kaibart szállotta meg, hol

veje Ali vitézségének esodajeleit adta. Sok id múlva

s csak tetemes veszteséggel vétethetek be az ers hely,

s majdnem Mohammed maga is áldozatul esett, a zsi-

dók neki mérgezett bárányhust adván enni. Ekkor

egyszersmind különbféle fejedelmekhez, mint 11. Kozru

persa királyhoz, Heracliusz római császárhoz s az egyiji-

tomi kormányzóhoz is kiWeteket küldött, s felhívta ket
vallását fogadni el, de süker nélkül.

Ezután, miglen Mekkába buesut j;írni ment

,

3000 emberbl álló sereget külde a Mutai római kor-

mányzó ellen, kinek alattvahija által Mohammed Szyriába

küldött követe meggyilkoltatott. V késbb rettenetes hirü

Khaled >isten kardja'< melléknévvel, itt tüntette ki magát

elször, nehéz de féjiyes gyzelmet viván ki a római seregen.
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De mit leginkább óliajta, az volt : bírni Mekkát,

szülvárosát, nemzetségének si bölcsjét emlékezetha-

ladó idk óta, a helyet, hol legszebb korát élte le, l)irni

a Kábát, Izmáéi maradékai kegyességének legfbb tár-

gyát, a szent sz ekrényt, melyet gyermeksége óta imádott

,

— és ime e várost még ellenei birták, még a Kábát bál-

ványok jelenléte fertözteté meg. Itt tzni ki az egy isten szel-

lemi vallásnak zászlóját, e szent várost tenni azizlám szé-

kévé, a központtá, hol Arábia valamennyi népei találkoz-

zanak, ez volt vágyainak végsje. S miért habozott

volna V Parancsának sok ezer bajnok engedelmeskedett,

puszták megedzett lakója mind, kik a napot, szelet, éhet,

szomjat, est megszokták s a harczot inkább egy mu-

latságos vadászatnak, semmint veszélynek s fáradságnak

nézték. Kedvelték ugyan a martalékot, de rendhez, fe-

gyelemhez is szoktak, s bátorságuk nem fogyván, hadi

tapasztalásuk öregbedett. Annyi gyzelem után maguk-

ban s vezérökben ersen biztak, bennök a katona vak

engedelmességéhez a hiv tanítvány dühös fanatizmusa

járult.

Igaz, atiz évi békekötés még fenállt, de itt, hol utasok,

pásztorok s karavánok közt minden napi az összeütkö-

zés, Mohammed könnyen lelt ürügyet, ha ugyan szüksége

volt rá, a frigyet felbontottnak nyilvánítani. Hatalma

azonban Arábiában már oly félelmes volt, hogy a Korei-

sek siettek minden elégtételt megajánlani. St maga a

büszke, a hatalmas Abu Szófián jött hozzá követül, de

bár mindent elkövetett, bár közbenjárásra Mohammed
körében minden jelentékeny egyént felhívott, még nit,

leányait is, — czélt nem érhetett. tehát maga a medinai

mosóban a béke megtartására újra megesküdött, de Mo-

hammed nem járulván hozzá, t az nem kötelezte.
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Mohammed titkos terve lévén Mekkát véletlen

meglepés által keríteni birtokába, 10,000 emberrel út-

nak indult, megtiltva dob- s liarsonaszót, minden lár-

mát, tábori tüzet, s választva hegyek mellékes utait.

Elébe nagybátyja, Al Abbasz jött, ki neki hív rokona

volt mindig, de vallását csak ekkor fogadta el. Ekkép

érkezek (5 Marr Azzahranhoz, Mekka mellett, a nélkül,

hogy ellenei észrevették volna. Történt azonban, hogy

egy éjjel Al Abbasz a város körül portyázván, két em-

bert elfogott, kiknek egyike maga Abu Szófián vala.

Omár, az erélyes, hs s fanaticus hiv, azonnal kardra

íikarta öt hányni, de Al Abbaszuak sikerült foglyát Mo-

hammed szine elébe állitani, ki részint nagylelkség, részint

fenyegetés által öt hivövé tette. Saját szemeivel alkalma

lévén csodálni a próféta fényes, pánczélba öltözött rop-

pant hadát, Abu Szófián Mekkába siete, Mohammed ne-

vében békét Ígérvén mindazoknak, kik, bár hitet nem

változtatnak, de ellen sem fognak állani.

Mohammed pedig levetvén piros bibor öltönyét, fe-

kete turbánt s durva zarándok-zubbonyt ölte magára, s

napkeltekor imádkozva mene be Mekkába, nem mint

hóditó, inkább mint alázatos búcsújáró, .lelenlétében

hajtatott végre életének nagy czélja, t. i. a Kálóinak

mind a 360 bálványa irgalmatlanul ledöntetett. Innen a

Zem-Zem szent forráshoz mene inni s megmosakodni

;

majd hitágazatait magyarázva, a gyülekezetnek szónokolt,

végre Al Száfa halmán állást foglalván, a vallására tért

összes mekkai nép eltte ünne])élyesen elvonult.

A tömeg már ekkor hajlandó volt öt mint isteni

lényt tisztelni, de ö minden személyes hódolatot eltávo-

lított majíától. vMiért rettegsz színem eltt? monda e^v

embernek, ki télelemiuel közelített hozzá. En nem va-
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gyök sem isten, sem király, én szülötte vagyok egy Ko-

reis asszonynak, ki napon szárított hússal élt.« S midn
Abu Bekér hozzá egy századot haladt aggastyánt ve-

zetne, ki halála eltt a próféta ruháját illetni óhajtá,

Mohammed monda : »Miért mozditák ki hajlékából e

gyönge seiket? én magam elmentem volna hozzá, « És

sznyegére ültetvén, mellét kezével barátságosan illeté,

s vele buzgón imádkozott.

Türelme s irgalma e napokban valóban nehéz pró-

bákon ment át. Legdühösb elleneivel, kik t szegénynyé,

becstelenné, földönfutóvá tevék, rögtön szemközt találta

magát. Hada, hivi s a medinaiak boszut lihegtek s

reményltek Henda a kegyetlen n, Vakza a vitéz Ham-
zának gyilkosa, Abdallah Ibn Szád a próféta egykori

tollnoka s a korán meghamisitója ellen. Akármi volt

legyen inditó oka? szeretete kedves szülfölde iránt, vagy

vállalatának szerencséje enyhité haragját, vagy Moham-

med valóban irgalomra hajlott természeténél fogva ; el

kell ismerni, hogy nem büntetett, csak megbocsátott.

A történet szemére veti mint bnt, hogy hitét karddal

terjeszté; mintha a keresztyénség kardnak nem szinte

igen sokat köszönhetne ! Azonban, ha Mohammed jelle-

mét jól megvizsgáljuk, alig szenved kétséget, hogy ha

világi hatalomra jutása eltt Jézusként mint apostol,

mint reformátor, mint vértanú hal el, pályája minden

folttul ment maradt volna. Hivatása els idszakában o

hite, trése, magamegadása, végtelen kegyessége és a

szó, az ige által volt nagy.

Mekkából egyszersmind apró hadcsapatokat küldött

a szomszéd városokba s falvakba, a bálványokat ledön-

teni s lakóikat hitére téríteni.

Azon közben a íhakefek , havazok , dzsozmok,
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szádok s a hegyes vidéken lakú több beduin tribusok

részint bnzgóságból hitök mellett, részint hogy Arábiát

egy növeked kényuralomtul megóvják, szövetségre lép-

tek ellene. Mit Mohammed megértvén, 12,000 jól fegy-

verzett embert személyesen vezérelt ellenök. Az ellenség

tábora 4000 edzett bajnokot számlálván, a csata Honéin

mellett sokáig kétes, st darab ideig ezeknek vala ked-

vez, de végre a diadal a prófétáé ln. Azonban a vert

sereg egy része Tajef ersitett városba vonta magát,

melyet Mohammed 20 napon át hasztalan vivott, ugy

hogy utoljára is alku által jutott birtokába ;
— de a

vezér, Malek és tribnsa, hitére áttértek. Ilyen háborúk-

ban serege mindig roppant martalékokkal gazdagodott,

például ez alkalommal (3000 fogolylyal , 4000 uuczia

ezüsttel, 40,000 juhval, 24,000 tevével.

De a havazoknak IMohammed mindent, mi tlök

elvétetek, visszaadatott. A közbenjáró Halémának, egy-

kori dajkájának leánya volt. Midn e nt, tej-testvérét,

a próféta megismerte, tiszteletül fólkele ül helyébl és

alája saját köpenyét terité.

Efféle nagylelkség, s különösen az, hogy jótéte-

ményei által Mohammed a hitben még ingadozó mek-

kaiakat lekötelezni igyekezett, elégedetlenséget és féltékeny-

séget gerjeszt a medinaiakban, mondván k : inie,

ellenségeit jutalmazza ! utoljára is el fog minket

hagyni, s Mekkába menend. Mire elhivatván ket,

monda : Halljátok meg, medinaiak ! Nem viszálkodtatok-e

hon egymással s nem én hoztam-e a békét közétek ?

Nem jártatok-e a tévely ösvényén, s én nem vezérelte-

lek-e igaz ntra ? Nem voltatok-e szegények, és én gaz-

dagokká tettelek ? Mint kihiresztelt csaló érkeztem hozz;í-

tok, de ti hittetek nekem ; üldöztek, és ti védim lett*'-
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tek ; számztek, és ti befogadtatok
; gyámtalan voltam,

és ti segéltetek. Azt vélitek, hogy én nem érzem ezt ?

Azt vélitek, hogy én lehetnék hálátlan ? Panaszkodtok,

hogy a Koreiseket ajándékokkal halmozom, s nektek

semmit nem juttatok? Igaz, én nekik világi jókat adok,

de mert csak igy lehet világi szivöket megnyerni. Nek-

tek, kik igazak, hivk vagytok, adom — magamat. Ok
juhokkal és tevékkel térnek haza, de ti isten prófétájá-

val mentek vissza. Mondom annak nevében, ki Moham-
med lelkét kezében tartja, hogy bár az egész világ

térne egy oldalra, ti a másra, én veletek maradnék.

Már most kérdem, melyik részt jutalmaztam meg
jobban ?

E beszéd a medinaiakat könnyekre fakasztván,

fölkiáltanak : mi osztályrészünkkel meg vagyunk elégedve

;

s miután Mohammed Mekkában még egy búcsút járt, s

a város igazgatását elrendezte volna , Medinába visz-

szatért, — nem feledvén el útjában anyjának, Aminá-

nak pusztai sirját fölkeresni, hol zokogva sirt, de mint

hitetlen fölött nem imádkozott.

Hire Mohammednek villámgyorsasággal terjedt el

Arábia legtávolabb tartományaiba, s naponkint uj meg

uj tribusok követei érkeztének, öt vagy mint prófétát

elismerni, vagy adót ajánlani. Gondjai is meggyültek,

az apostolihoz az uralkodóéi járulván, és szerencséjével

együtt növekedett mind terveinek nagysága, mind sta-

tusférhui belátása és tevékenysége. Ez idbe esik Tajef

városának teljes meghódítása, s a hatalmas Tai beduin

nemzetség fnökének, Adinak megtérése.

Utóbb idegen országokba szándékozott hitét át-

ültetni, kivált miután meghallá, hogy a növeked hatal-

mára féltékeny római császár, Heracliusz, ellene sereget



— 45 —

gyjt. Erfeszítéssel táborát Mohammed 20,000 gyalog-

ra és 10,000 lovasra neveié, s igy indula meg Szyriába.

Éget hségben utazván az átkos hirii Hajáron át, csak

Tabuknál üte sátort, honnan vezéreit hóditgatni a közel

vidékekre kibocsátván, sok apró fejedelmet megtérített,

de még több martalékot szerzett. Azonban a meleg év-

szak, a sereg fáradsága, tápla- s vízhiány, a római sereg

nagysága, otthonról érkezett rósz hirek kényszeríték t
hadi útját tovább nem folytatni.

Közeledvén a szent hónap, s meggátolva köz s

magán dolgai által , maga a zarándoklást nem végez-

hetvén, Al)u Bekért küldé Mekkába, de utána ment mi-

hamar Ali egy uj korán-fejezettel, melyben a kard
uralkodása a legszigorúbb értelemben kihirdettetett. Ez

uj kijelentés szerint a hitetleneknek a megtérésre négy

hónap adatik, minek végével senki nem kap kegyelmet,

ellenök minden módon, minden idben, minden helyen,

nyíltan és titokban harcz fog folytattatni, míg vagy

megtérnek, vagy adót fizetnek, s még a szent hónap

sem fog senkit a megtámadás ellen biztositani. Szerinte

ez év végével Mekkiiban hitetlen nem lakhatík, nem-

zetség- s vérbeli kötelék figyelembe nem vétetik, st a

hiv minden közlekedéstl eltíltatik a bálványzókkal, le-

gyenek bár legközelebb rokonai vagy legkedvesebb barátai.

Ekkor küldte a Verestenger vidékére s boldojí

Arábiába Alit, ki részint szóval, részint fegyverrel sok

hívket szerzett, és ez idtájban bukott meg Al Aszvad

és Mozeilma, két ál-próféta is, kik kezdetben jelentékeny

párt élén állottak.

G.

Azonban Mohammed kezdé sejteni, hogy ereje

fogy s közeledik a sirhoz. Ibrahim egyetlen fiának ha-
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lííla, a folytonos magasztult lélekállapot, a feszitett gon-

dolkodás, elméjének örökös ingerültsége, st láza, mi

nála tehetség és betegség volt egyszersmind, testi fárad-

ságok, az apostolság s uralkodás emészt gondjai, s ta-

lán az emiitett megraérgezés is erejét megtörték. Ily

elérzetekben határozta el életerejének utolsó maradvá-

nyát egy búcsúzó mekkai zarándoklásra forditani.

Ennek hire elterjedvén, városokból, falukból mesz-

sze síkokról, szirtes hegyekbl, szóval Arábia minden

részeibl tolongva gyltek a tribusok a zarándok-prófé-

tát utolsó búcsújában elkísérni. Medina körül az árnyé-

kos völgyekben ezer meg ezer sátor kelt mint egy va-

rázsütésre, s oly szép, festi, csodálatos, mintuj tünemény

volt az addig viszálkodásban élt népeket felebaráti

egyetértésben szemlélni s egy közös vallásban egyesülve

látni. Kíséretének számát némelyek 55, mások 90, má-

sok viszont 114 ezerre teszik, s több száz volt az áldo-

zatra szánt tevék száma, melyek virágkoszorúkkal s leng

szines zászlókkal fölczifrázva haladtak a sivatag homo-

kán. Néhány mértföldnyi hosszú vonalt képezve mende-

gélt a tarka zarándok-tábor, hegyek ormain most fel-

villanva, majd völgy torkában elenyészve, s könyörgései-

tl s buzgó jajjaitól visszhangozva zengtek a puszták.

Mekkába megérkezvén, bucsújárasában szorosan

tartá magát az Ábrahám által megszentelt szertartáshoz,

s ezen utolsó bucsújárása szolgál e részben a muzul-

mánoknak mintául maiglan. Gyöngesége miatt gyalog

nem mehetvén, teveháton járta körül a Kábát, igy mene

a Zem-Zem szent forráshoz is, hol lenyíratván liajfür-

teit, azokat tanítványai drága ereklye gyanánt rizték

meg. Több izben, mint hattyú, ki végdalát énekli, szo-

katlan lelkesedéssel szónoklott a hitágazatokról, hol a
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Kábában, hol a Szába halmán; itt egy tevehátrul, hoo^y

a hegyoldalt, mint ampliitheatrumot elboritó sokaság

által annál jobban láttathassék, — teve volt az ö papi-

széke, ill szószék a puszták oraculumának. Mintho-i-y

pedig betegség s számtalan szónoklás miatt hano-ja

gyönge s a tér nagy : maga a szabad természet volt

;

csengbb liangu tanitványai bizonyos távolságra helyez-

tettek el, kik a próféta szavait, mint febíllitott örök

szájról-szájra átadván, azokat a számtalan hallgatók kö-

rében mintegy visszahangoztatták.

Egyik beszédét, talán ép az utolsót, a hagyomány
csaknem szó szerint ekkép tartá fen

:

»0 emberek! figyeljetek szavaimra, mert nem tu-

dom, ha ez év elmúlván, vájjon fogtok-e többé itt látni.

hallgatóim, én is ember vagyok, hozzátok hasonló; a

halál angyala bármely pillanatban megjelenhet, és pa-

rancsának engedelmeskednem kell,

»Legyetek irgalmasok és méltányosak egymás

iránt.

»Minden kinek élete s vagyona szent legyen min-

denki eltt, mint e hónap és e nap a liivknek szent

»Tudjátok meg, hogy valamennyien meg fogtok je-

lenni az ur eltt, ki cselekedeteitekrl számot kivánand.

»Minden, ki letéteményt fogadott el, hségesen

adja vissza azt, midn visszakéretik.

»Minden, ki felebarátjának kölcsön ád, kamatot

azért ne kívánjon. Az adós ne adja vissza, csak a tkét.

»A kölcsön adott ös.szegek kamata eltöröltetik,

kezdve azon összegeken, mikkel mások nekem tartoznak.

»A gyilkos többé no boszultassék meg, kezdve

azon, ki megölte öcsémet Rabiát, fiát Harithnak, ki

Abd al Motálleb fia volt.
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»Egy évben tizenkét hó leentl, melybl négy kü-

lönösen szent lesz.

»0 emberek, ti birtok joggal hitveseiteken, mint

ezek birnak joggal rajtatok. Az o tisztök, házatokat pa-

ráznaság által meg nem becsteleniteni ; ha ez ellen vé-

tenek, isten megengedi ökefc elhagyni, st raegfenyiteni,

de nem halállal. Bánjatok velk kímélettel és gyöngé-

den. Gondoljátok meg, hogy k hajlékaitokban olyanok,

mint a foglyok, kik ur alá vannak vetve, és a kik ma-

goknak semmit sem tartottak fel. Ok isten nevében

nektek átadták testöket és leiköket. Ok egy szent leté-

temény, melyet isten bizott kezeinkre.

»0 emberek, figyeljetek szavaimra és véssétek jól

azokat leikeitekbe. Én nektek egy törvényt hagyok,

mely, ha hozzá állhatatosan ragaszkodtok, örökre meg-

riz a bálványozástól, a hitetlenségtl, a tévelytl ; egy

világos, érthet, határozott törvényt, a koránt, mely ne-

kem az ég által jelentetett ki.

»0 emberek, figyeljetek szavaimra és véssétek

azokat leikeitekbe. Tudjátok meg, hogy a muzulmánok

mind egyenlk és testvérek. Senki ne tulajdonitsa e)

magának, mi felebarátjáé, hacsak azt neki szabad

akaratjából nem adja. Óvakodjatok az igazságtalanságtól,

ez rátok örök kárhozatot vonna.

»0 én istenem, — kiálta fel, mint egy ember, ki

biráját bizalommal kérdezi , — jól betöltém-é hivatá-

somat ?«

Igen, prófétánk, te azt jól betöltéd, — kiálta ezer

torokból a nép.

»Ó istenem, — monda a próféta több nyugalom-

mal, — halld meg mellettem teremtéseidnek e tanús-

kodását.

«
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És szülvárosától örökre elbiicsúzván, mint jött,

Medinába visszatére, s midn már hozzá közel volt,

megállapodott és fölkiálta : »Nagy az isten, nagy az

isten ! Nincs kivüle más isten, nincs neki társa. Övé a

birodalom, üt magát illeti dicséret. O a mindenható.

teljesité, mit igért. állott szolgája mellett, és volt

az, ki elleneit szétsz<3rá. Térjünk vissza házainkba, s

imádjuk és magasztaljuk t.«

A hedzsira 11-ik évében Ozama, egy csak 20 éves

ifjúnak vezérlete alatt Szyria ellen roppant tábort volt

küldend, midn betegsége borzasztó fejí'ájdaloml)an s

rjöng lázban nyilatkozva, rögtön megsúlyosult. Nehéz

álmából éjjel fölébredve, egy szolgája kíséretében a te-

metbe vánszorgott, és sírtól sírhoz menve, áhítatosan

imádkozott a megholt hivkért s egykori harczosaiért.

»Orvendezzetek, ti lakói a sírnak, kiálta fel. dSékésebb a

hajnal, melyre ti ébredtek föl, mint az, mely az élkre

várakozik. Sorsotok az övékénél boldogabb. Isten titeket

megszabadított ama vészektl, mik ket fenyegetik, s

melyek egymásra következve jnek, mint éjjel a viharok,

melyek k()zül az, a mi j, sötétebb anuiíl, mi elment.

<

Azonban óráról órára roszabbul lett, forró híz kí-

nozta, s fején és testén fakadt hólyagokból vizek ömlöt-

tek ki, mit a megmérgezés következményének állított.

De mihelyt fájdalma sznt, Alitól és Abu Bekertl t;í-

mogatva, a mosélja kívánt vitetni, s ott haldokló han-

gon prédikált, mondván : »Muzulnián()k, ha közületek

valakit valaha megüték, itt vagyok, üssön vissza is.

Ha valakit szóval megsértek, itt vagyok, sérelemért fizes-

sen sérelemmel. Ha valakinek vagyonát elvevém , itt

vagyok, s vegye el mindenemet, mivel e földön birok.

Es ezek nem hiábavaló szók, senki ne gondolja, hogy

Sz eme re IV. .{
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mao-ának ekktp igazságot szolgáltatván, haragomat vonja

magára. Harag és boszú solia sem volt természetemben.

«

És valóban egy ember felálla, s állitá, lif^gy neki Mo-

hammed három ezüst dinar-ral adósa volna, mit Mohammed

megtoldva azonnal kifizettetett, hozzá tévén : »Künnyebb

itt a földön, semmint ott örökké szenvedni a bünte-

tést. « Ugyanekkor egy más felálla, s meghatva a jele-

net ünnepiessége által, bevallá, hogy ö kétked, képmu-

tató, tehát nem méltó tanitvány. Mire a haragos Omár
ki akará öt a moséból vettetni, mondván : minek fede-

zed fel azt, mit isten eltrt, hogy rejtve maradjon? De

Mohammed megfeddé Omárt, szólván hozzá : fia Khat-

tab-nak, jobb e világon pirulni, mint a másikon szen-

vedni,

A következ pénteken (muzulmánok vasárnapján)

a moséba nem birván menni, maga helyett oda Abu
Bekért küldé, de ebbl sokan azt gondolván, hogy

meghalt volna, azonnal oda vitette magát, s igy szólott

:

»Hallottam, hogy prófétátok halálának hire titeket meg-

zavart ; de melyik próféta élt örökké, hogy azt hívetek,

mikép én soha sem hagynálak el? Minden úgy történik,

mint isten elvégezte, s mindennek megvan kitzött

ideje, mit sem siettetni, sem késleltetni nem lehet. En
vissza fogok térni ahhoz, ki engem küldött, s hozzátok

legvégs parancsom, hogy maradjatok egyesülve, hogy

szeressétek, becsüljétek s támogassátok egymást kölcsö-

nösen ; hogy intsétek egymást hségre s állhatatosságra a

hitben, s jó cselekedetek elkövetésére ; csak ezek által gya-

rapodhatik az ember, minden egyéb romlásra vezet. Én most

elre megyek, ti mihamar követni fogtok. Halál mind-

nyájunk sorsa, senki so kisértse meg azt tlem elfordi-

ani. Eltem javatokra s halálom is javatokra leend.«
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Ezek valáiiak utolríó szavai küzliel^'en Más napon

könnyebben érzé magát, de javulása csak látszólagos

volt, mert rögtön vonaglani kezdett. Azonnal meg-

hagyta, liogy szolgái legyenek szabadok, s mi pénz há-

zában találtatott, azt a szegények közt mind kiosztani

rendelte. Néha, ösztönileg, egy korsó felé nynjtá kezét, s

a benne lév hs vizzel kisérté meg ábrázatát meírfecs-

kendezni, bágyadt feje kedves Ajesa nejének ölén nyu-

godván, végre meredt szemeit égre emelvén, töredezett

hangon monda : »0 isten, — legyen ugy ! — a paradi-

csom dicsült lakosai közt« — és me<;halt.

Ajesa jajgatásai mihamar tudatták a ház s a v.í-

ros népével a nagy eseményt. A nép megrémült mint

földrengéskor, mindenki oda hagyta dolgait, a Szyria

felé indulandott sereg ellenrendeletet kapott, mindenki

tudta, mi történt, de senki nem hitte. Hogyan halt

volna meg V zuga a sokaság. Hát nem volt o közbenjá-

rónk istennél V Omár a rettenetes hs s a fanaticus

hiv villogó pallossal kezében kiáltá : »0 csak rövid idre

távozott el, mint IMózes, Tmrám fia, negyven napra a

hegyre fölment, de mint , a próféta is vissza fog

jönni.

«

Az okosabb Abu Bekér késl)b megjelenvén, s a

holtat megcsókolván, csak m-hezen tudta a népet ily

szavakkal megnyugtatni : »yal()ban, ha csupán Moham-
med volt imádástok tárgya, meghalt ; de ha istent

tisztelitek, az nem halhat meg. Mohammed csak isten

ju'ófétája volt, s osztá sorsát azon apostoloknak s szent

embereknek, kik eltte elköltöztek. Avagy mivel meg-

halt, el akartok tle fordulni, s hitétl elszakadni? De
ne felejtsétek el, hogy hittagadástokkal istennek nem
ártotok, hanem saj:ít magatokra vontok kárhozatot, mig

4*
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isten áldásának teljét fogja önteni azokra, kik benne

hisznek.

«

Moliammed halála történt a hedzsira 11-ik, vagy

Kr. sz után 632-ik esztendben.

Teste megmosatván és tömjéneztetvén, három le-

pedbe, két fehérbe, és egy jemeni csikós gyapjukelmébe

takartatott , ezután ambráv al , muszkkal , aloeszszel s

egyéb szagos fiivekkel elkészitettvén, keleti szokás szerint

három napon át közszemléletre kitétetett. A fölött, hova

temettessék, vita támadott. A mekkai származású hivk

Mekkába akarták vitetni, hol született ; némelyek Jerusá-

lembe, mely a próféták temethelye ; a medinaiak meg-

tartani óhajták a városban, hol menhelyet talált s hol

nagygyá ln. Végre a bölcs Abu Bekér véleménye gy-
zött, ki Mohammed akaratának lenni állitá , ott elte-

mettetnie hol a halál éri , s e szerint Ajesa lakában

azon ágy helyén ásaték sir, hol kimúlt, és ott temet-

tetett el.

Most e helyen egy pompás, 165 lépés hossza, 130

lépés széles mosé emelkedik, melynek midn a hiv mu-

zulmán távol rul meglátja fehér kúpjait s négy magas

minaretjét, arczra borulva és buzgón imádkozva köszönti

azokat.

Sok hivk járnak búcsúra ide is, de ez nem

szent kötelesség, mint a mekkai búcsú az. Mit a keresz-

tyének sokáig hittek, hogy vas koporsója négy mágnes-

oszlop közt légben függene, az elmés mesék országába

tartozik.

Ilészrehajlatlan itél nem fogja tagadhatni ezek

után, hogy bár Mohammed egy bizonyos idben inkább

vezér s hóditó volt, de életét ugy kezdte s ugy végezte,

mint vallásos ember s mint kegyes próféta.
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7.

Mohammed mind beszédeiben, mind a koránban

ismételve s ünne])élyeseu kijelenté, hogy Mózes, Jézus

s más isteni küldöttek csodatételeiben hisz, — hogy o

ember, ki közönséges anyától született s mint minden más

ember, meg fog halni, — hogy neki a koránon kivül

semmi más igazság ki nem jelentetett; mindez mitsem

használt, a nép neki csodákat tulajdonitott. Ugy látszik,

már életében szájról szájra szárnyaltak róla eíféle hagyo-

mányok, melyek halála után az id folytával együtt sza-

porodtak. Mint a magas hegyek annál kisebbeknek lát-

szanak, mennél messzebb távozunk el tólök, ugy ellen-

kezleg a rendkivüli emberek alakjai annál óriásabbak,

mennél nagyobb a tér s id, mely tlök elválaszt. A
nép, a sokaság hasonló a veréb-csoporthoz, mely bámulva

nézi a fejedelmi sast, mely közüle fölrepül, s midn az

a légben íölebb-fölebb emelkedve a magasban végre

elvész, azt hiszi, hogy az a napba vagy az égbe szállt.

Mohammed követinél ez annál meglepbb, mivel tekin-

tetvén a korán mint tan, az inkább egy philosophia,

sem mint egy vallás, a mennyiben a vallás alatt a szó

valódi értelmében dogmák s myszteriumok oly összegét

kell értenünk, melynek forrása nem az ész, st a mely

néha érvényt s elismerést az ész ellen követel. A korán

csak egy figazságot állított fel: egy az isten, mely-

nek felfogására elég az emberi ész maga is ; könyvébl

minden tant, mi mvszteriumot s a iózan észszel moírfos-

hatlan dogmát foglal magában, részletes gonddal kizárt.

Es inie követi, a dervisek, a világ e legnagyobb s leg-

liuomabb mysticusai , minden cselekedetét, mit a min-

dennapi ész oly természetesen kimagyaráz, csodákból

származtatják ; hol van vallás, mely számosabb csodák-
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kai s myszteriumokkal volna átszve ? Különben ez sorsa

minden vallásnak. Ugy látszik, emberi elme a végtelen,

a megfoghat] an, az örökkévaló istenhez nem közeledhe-

tik a nélkül, hogy képzeletünk csodálatos eszméket, képe-

ket, dolgokat ne teremtsen, ez talán már maga egy

neme imádásának, s lélekben közeledvén a legfbb lény-

hez, az közelsége az, mely földöntúli dolgok érzésére s

átására szellemünket ez uj, e látnoki tehetséggel ihleti.

Mohammedrol tehát a hagyományok sok csodát

beszélnek. Jellemzésül néhányat el fogok sorolni.

Midn dajkája Haléma magához vitte, a teve, mely-

nek hátán ült a gyermek, szótehetséget nyert, s hir-

dette , hogy e gyermek a legnagyobb próféta, a fö-

küldött, kedveltje a mindenhatónak.

Midn három éves volt s a mezn játszanék, Ha-

léma látta, hogy Gábor angyal megjelenvén, mellét fáj-

dalom nélkül kinyitá és szivét belle kivévén, abból az

eredeti bün mocskát kinyomá, s megtöltvén hittel és

prófétai fénynyel, azt mellébe visszahelyezé.

Másodszor midn szónokolna, égbl egy galamb

szállá le, s fülébe sugá, mit volt mondandó.

Midn Habib, hires fejedelem, csodatételt kivána

tle, parancsára a hold, köpenyének jobb ujján bemenvén,

bal ujján kiment, majd kétfelé vált, s egyik keletnek,

másik nyugatnak indulván, az ég közepén újra egyesült.

Akkor, midn Medinába menetele eltt Abu Be-

kerrel a Thorhegy barlangjába bvUt el üldözi ell,

ezek t a barlang szájáig nyomozták: de ime a nyilas

eltt egy ákászfa ntt , terepély ágain egy fészekben erdei

gerlieze meleg tojásain ült, s az egészet egy pók könny
hálójával vouá be. Mindezt látván a Koreisek, meggyzd-
tek , hogy ekkor a barlangba senki sem mehetett be.
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Midn Alja Sz»3fián hatalmas tábora ellen Medinjít

vizárokkal vétette körül, szükséget szenvedvén néha a

nép, ö ezereket tartott jól egyiptomi szilvával egy kis

kosárból, mely azután is telve maradt ; másszor egy sült

bárányczorabbal s egy árpaczipóval ezer embert elégi-

tett ki, a nélkül, hogy az étek elfogyott volna; Tabuk

városa mellett táborozván, serege szörnyen szomjazott,

végre egy kutat találtak, de melyben csak egy pohárka

viz volt, mit neki nyújtanak, melylyel 6 szomját oltván, a

maradékot visszaönté, — mire egy zúgó forrás biigyo-

cfott ki, melvet az egész tábor s a tevék ezrei sem bir-

tak kimeriteni.

Tanítványai minden gyzelmeit láthatlan angyal-

sereg segedelmének s azon pornak szokták tulajdonítani,

melyet a csata kezdetén, — kétségkivül jelkéi)es szo-

kásbul, — az ellenség felé szórt. Megemlitend még

azon szörny kalapácsütés is, melylyel egy bérczet ille-

tett, s melynek egy óriás szikrája egész boldog Arábiát

megvilágitá, másik Constantinájjolyt ngy, hogy benne a

császári palotát lehetett látni, harmadik Persia tváro-

sának tornyait ; — mindez eljele volt az izlám jövend

nagyságának.

Tgy szólnak a muzulmán hagyomiínyok. De más

nton járnak-e a, keresztyének luigyományai V ^lit találunk

azon kor szent Íróinál V Különbféle csodák s természeti

forradalmak leinísát, mik Mohammednek mint Antichrisz-

tusnak születését a víhíggal tudatták. Constantínápoly-

ban borzasztó szörnyek születtek: búcsújárások alkahmí-

val a kereszt a hivk iszonyú félelmére ingadozni kez-

dett ; a Nil, a szörnyek ez sanyja, két undok szörnyet

szült, egy férfit s egy asszonyt, melyek felbukkanván a

hullámokból, rémülve tekintenek körül, és ismét elmerül-



— se-

ték ; egyszer a nap egy harmadával kisebb lu, halvány,

bús sugárokat eresztve magából, s éjjel mint ég ke-

mencze lángolt az ég, véres lándzsák futkosván rajta.

Egyik legérdekesb hagyomány az, mely Mohammed
éjjeli útját Jerusálembe s a hetedik égbe irja le. ügy
látszik, ez — legalább némi részben — tle magától szárma-

zik, de ö azt mint látnoki jelentést Idvánta érteni,

mint utat, mit nem testileg, de lelkileg, ihletileg tn.
íme adom azt Abulfeda, Al Bokhári és Abu Horeira

arab történetírók után, de csak fbb vonásaiban

:

Sötét s csendes éjszaka volt. Mohammed mélyen

alvék, midn fölébreszté egy szó: »Ebredj fel aluvó!«

Gábor angyal álla eltte. Szelid és tiszta volt ábrázata,

képe fehér mint hó, hajai vállaira omlottak, sok szinü

szárnyain kivül, öltönye gyöngygyei s aranynyal volt

kihimezve.

Egy fehér paripát hoza Mohammednek, mind tulaj-

donaira, mind alakjára nézve csodálatost. Feje emberé

volt, nyaka lóé, szemei fehérek mint hyaczinth s fénye-

sek, mint csillag. Sas szárnyai sugárokból állottak, s

egész teste drága kövektl sugárzott. Kancza volt, s

szemvakitó fényérl s hihetetlen gyorsaságáról Al Bórák-

nak, azaz villámnak, neveztetett.

Mohammed rá akarván ülni, a paripa vonakodva

épett hátra.

»Légy nyugodt ó Bórák, monda Gábor , tiszteld

isten prófétáját. Soha nem ült téged halandó, kit isten

jobban becsült volna.

«

»0 Gábor, felelt Bórák, ki ekkor megnyerte a

szólás tehetségét , nem ült-e engem hajdan Ábrahám,

isten barátja , midn fiát Izmáéit meglátogatta ? Gá-

bor, vagy ez itt a közbenjáró s alkotója a hitnek ?«
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»Ugy van, ó Bórák, ez Mohammed, Abdallali fia,

boldog Arábia tribusaiból egy, s igaz hiv. Ádám
fiai közt a f, isten küldöttei közt a legnagyobb, a pró-

féták pecsété. Közbenjárása nélkül senki nem juthat a

paradicsomba. A menny van jobbján jutalmául azok-

nak, kik benne hisznek, balján a gyehenna tüze, hova

jutnak mindazok, kik tanitásinak ellenmondanak.

«

»0 Gábor, felelt Al Bórák, azon hitnél fogva, mely

téged hozzáköt, kérd meg t, hogy a feltámadás napján

lenne mellettem közbenjáró.

«

»Légy bizonyos, közbeszóla Mohammed, hogy köz-

benjárásom által be fogsz menni a paradicsomba.

«

Ekkor hátára ülvén, a mekkai hegyek fölött az ég

felé emelkedett.

Midn ég és föld között villámkint repülnének,

Oábor felkiálta : »állj meg Mohammed, szállj alá a földre,

s imádkozzál, kétszer meghajtván magadat.

«

Ez megtörténvén, szóla Mohammed : »0 barátom

és lelkem szerelmese, miért kívántad, hogy itt imád-

kozzam ?«

»Mert ez a Szinai hegy, hol isten kiadá parancsát

Mózesnek.

«

Ismét repültek ég és föld között, mig Gábor má-
sodszor nem parancsolá : »állj meg ó ^Mohammed, szállj

le s imádkozzál, kétszer meghajtván magadat «

Megtörténvén, Mohammed hasonló kérdést intéze

hozzá mint elbb.

»Mert ez Bethleliem, hol Máriának fia Jézus született.*

Utjokat tovább folytatva a légben, jobb felöl egy

szót hallanak : »0 Mohammed, állj meg kissé, hadd szól-

jak veled ; minden teremtett lények közt én hódolok

neked legmélyebben.

«
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De Bórák repült odább, s Mohammed nem álla

meg, mert érzé, hogy nem dolga megállani, hanem az

a mindenható s magasztos istentl függ.

Ekkor balrul hallá egy hasonló felhívást, de Bó-

rák folyvást repült, s Mohammed nem álla meg. E percz-

ben eltte egy bájteljes hölgyet láta, fölékesítve a föld

minden kéjeivel és gazdagságival. Édes mosolylyal zengve

szóla ez hozzá : állj meg, ó Mohammed, hadd csevegjek

veled ; én minden teremtmények közt leghbb hódolód

vagyok. De Bórák folyvást repült és Mohammed nem

álla meg.

Azonban Gáborhoz fordulván, kérdé tle : »Miiéle

szók voltak azok, miket hallék, és ki volt ama hölgy, ki

velem szólni kivánt?«

»Az els egy zsidó szava volt ; ha vele szóba ered-

tél volna, összes nemzeted a zsidó vallásra térendett. A
másik egy keresztyéné volt ; ha rá hallgattál volna, né-

ped mind keresztyén fogott lenni. A hölgy volt e vi-

lág minden gazdagságival, hiúságaival, csábjaival ; ha

rá hallgatsz vala, nemzeted az élet múló gyönyöreit vá-

lasztotta volna az örök üdv helyett, s mind el fogott

volna kárhozni.

«

Folytatván légi utjokat, Jerusálem szent templomá-

nak ajtajához érének, hol Bórákról Mohammed leszállván,

azt azon karikába köté, hova lovaikat eltte más pró-

féták kötötték. Bemenvén, ott találá Ábrahámot, Mózest,

Jézust s más prófétákat. Miután velük együtt imádko-

zott volna, égbl egy fénylajtorja bocsáttaték le, mig

vége a Sakrát, az az a szent alapkövet, Jákob kövét

nem érte. E lajtorján , segittetve Gábortul, azonnal az

égbe ment, gyorsan mint villám.

Jutván az els égbe, ajtaján Gábor kopogtatott.
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Ki van ott ? kertié belülrl egy hang. Ki van veled Gá-

bor? »Mohammeíl,« Kapott hivatást? »Igen.« Akkor

isten hozta, s a kapu megnyílt.

Az els ég tiszta ezüstbl volt, ragyogva boltozatán

töménytelen csillagok, mik arany lánczokon függöttek.

Mindenik csillagban rt egy angyal állt , hogy abba

rósz nemtk be ne menjenek. Midn Mohammed belépe,

egy öreg ember közelite hozzá, s Gábor monda : •Ez

itt atyád, Ádám, üdvezeld t.« Mohammed teve mint

parancsoltatott, s Ádám t megölelvén, gyermekei közt

a legnagyobbnak s a próféták közt elsnek jelenté ki.

Ez égben számtalan mindenféle állatok voltak, mik

egykor angyalok valának , s jelen alakaikban istennél

közbenjárók a föld különbféle állatai mellett. Köztök

.

volt egy fehér s oly csodálatosan magas kakas, hogy

taréja a második eget érte, bár az 500 évi utnyira volt

az els felett. E bámulatos madár minden reggel har-

monikus zengéssel üdvözlé az urat. A föld minden teremt-

ményei — az embert kivéve — felköltetnek szava által

s minden nemebeli madarak hallelujáht vele versenyt

énekelnek.

Ekkor a második égbe mene fql. Gábor kopogtat-

ván kapuján, a leirt kérdések és feleletek után oda be-

eresztettek.

Ez ég csiszolt aczélból volt. Itt Noét találták, ki

Mohammedet megölelvén, t a próféták legnagyobbjának

jelenté ki.

A harmadik égbe hasonló szertartások után jutván,

ez drága kövekbl állt s ragyogását halandó szem nem
birta meg. Itt ült egy angyal, megmérhetetlen magas,

kinek két szeme egymástól hetven ezer napi járásnyira

volt. Parancsa alatt száz ezer osztály fegyveres nép állt.
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Eltte egy nagy könyv feküdt, melybe szakadatlanul irt

s belle kitörült.

»Ez, monda Gábor, Azráel, a halál angyala, ki

isten titkait ismeri. Az eltte fekv könyvbe folyvást

a születeudk nevét irja, és belle kitörüli azokét, kiknek

ideje lejárt s kik azonnal meghalnak.

Ekkor a negyedik égbe mentek, mely a legfino-

mabb ezüstbl volt készítve. A benne lakó angyalok

közt volt egy, kinek magassága ötszáz nap járásnyi volt.

Külseje búslakodó és könnyek folyamai szakadtak

szemébl.

»Ez, monda Gábor, a könnyek angyala, hogy sirjon

az emberek fiainak bnei fölött, s megjósolja a roszat,

mi rajok várakozik.

«

Az ötödik ég a legtisztább aranybul volt. Itt Mo-

hammedet Áron fogadta nyilt karral és üdvözlettel. A
boszu angyala lakik ez égben, s rködik a tüz eleme

fölött. Minden angyalok közt, melyeket Mohammed látott,

ez volt a legirtózatosb és a legundokabb. Képe veres

rézbl látszott lenni, elborítva bibiresókkal s kinövésekkel.

Szemei villámot szórtak s markában lángdzsidát tartott.

Lángtól körülövezett trónon ült, s eltte veresen izzó

bilincsek halmaza kélt. Ha igy a földre lépendett, a

heg3'ek elemésztdtek, a tengerek kiszáradtak s az em-

beri nem félelmében meghalt volna. Rá s felszolgáló

angyalaira van bizva az isteni boszu végrehajtása a b-
nösök s hitetlenek ellen.

Ezt elhagyván, a hatodik égbe szállának fel, mely

átlátszó köbül volt alkotva, mi Haszalának hivatik. Itt

volt egy óriás angyal, félig hóbul félig tzbl, de a hó

nem olvadt el, sem a tüz ki nem oltatott. Körülte alsóbb

angyalok karban énekelték : ó isten, ki hót és tüzet
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egyesitél, hiv szolgáidat igy egyesítsd törvényed iránti

encfedelmességben össze.

»Ez, monda Gábor, az ég és föld angyala. Ez kül-

dözi angyalait a földre népedhez, hogy ezt k hitedre

téritsék.«

Itt volt Mózes is, de a helyett, hogy öt örvendezve

fogadta volna mint tevék a többi próféták, látására

sirva fakadt.

»Miért sirsz?« kérdé Mohammed. »Mert benned egy

utódot szemlélek, ki nemzetedbl többet fogsz paradi-

csomba vezérelni, semmint én vezethettem Izrael p;ír-

tos fajából.

«

Innen a hetedik égbe menvén, ott Ábrahámtól

fogadtatott. Ez áldott lak isteni fényvilágból van alkotva,

oly föld fölöttileg dicsségesbl, hogy azt emberi nyelv

nem képes leirni. Egy lakosának leirása fogalmat fog

a többirl is adni. Nagysága az egész földünket haladta,

s hetvenezer fejjel birt ; mindenik fejnek hetvenezer szája

volt, mindenik szájnak hetvenezer nyelve, mindenik nyelv

hetvenezer különbféle nyelvet beszélt, s mindez csujián

a magas isten dicséretének éneklésével foglalkozott.

Miglen Mohammed e csodaszép lénynek szemlélé-

sébe elmerült volna, hirtelen egy lotusz-fára ragadtaték,

mely isten láthatlan trónjának jobbján virágzik. E fii-

nak ágai messzebb nyúlnak szét mint milyen a tér a

nap és föld között. Árnyékában több angyal örvendez

mint száma a homoknak, mely a tengerben s valamenyi

folyam medre hen találtatik. Levelei elefánt füléhez ha-

sonlók, s gályáin ezer meg ezer halhatlan tolhisok játsza-

doznak, énekelve a kor;'ui fíUséges verseit, (íyümölcsei

kíHlvesbek a tejnél, édesbok a méznél. Ha istennek

minden teremtményi összegylnének, egy e gyümölcsbl



— 62 —

valanienujit kielégítené. Minden magva egy hurit vagy

mennyei szüzet rejt magában, boldogitani az igaz hivöt.

E fábul négy folyam ered, kett befoly a paradicsomba,

kett tul megy rajta, s belle lesz a Nil és Euphratesz.

Ekkor Mohammed és égi kalauza ment az Al

Mamúrba vagy az imádás házába, mely veres jáczintból

és rubinból volt alkotva, s körülvéve örökké ég mécsek-

tl. Midn Mohammed a kapun belépe, három edény

nyujtaték neki; egyben bor volt, másikban tej, harma-

dikban méz. azt választá s abbul ivek, melyben

tej volt.

»Jól cselekvél , választásod jövendteljes , kiáltá

Gábor ; ha a borbu.1 ittál volna, néped szerte szét fogott

vala menni «

E ház hasonló a mekkai Kábához, s épen e fölött

van az égben ; naponkint hetven ezer felsbb rend

angyal csinálja benne a hétszeres körutat, s Mohammed

azt velk csinálta.

Gábor ennél tovább nem mehetett. De Mohammed

gondolatnál sebesebben repüle végtelen rön át, két rész

benne fényes volt, egy szörnyen sötét. E feneketlen

homályból kiérvén, félelem szállta meg, isten szine eltt

találva magát, trónjától csak két nyillövésnyire. A leg-

fbb lény ábrázata húsz ezer fátyollal volt befedezve,

mivel dicsségének látása, a nézt megsemmisítette volna.

Kezeit kinyújtván, egyiket Mohammednek mellére, mási-

kat vállára helyezé, ki bels édes kínos borzalmat éreze,

mely szivéig s csontjainak velejéig hatott. Ezt követé

édes kisugárzástól kisértetve, valami magasztos bels el-

ragadtatás, melyet senki nem érthet, csak az, ki istenség

közelében volt.

Ekkor istentl Mohammed több felfedezéseket kapott,
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inik a koránban vannak, s egyszersmind meghagyta, liogy

minden igaz hiv naponkint ötven könyörgést mondjon.

Midn isten szine ell eltávozott volna, találkozván

Mózessel, ez kérdé tle: mit rendelt vala isten V »Hogy

naponkint ötven könyörgést mondanék.

«

» És gondolod, hogy e munkát elvégezheted? Én már
eltted megkisérléni ezt, megkisérlém Izrael fiaival , de

hiában. Térj vissza, s kérd, hogy annak száma szállíttat-

nék le.«

Mohammed visszatére, és neki abból tiz elengedte-

tett. De ezt Mózesnek elmondván, ez a negyvenet is

sokalta. Mohammed ismételve visszatére mind addig

,

mig a szám ötre le nem szállitattott.

Mózes még akkor is ellenvetést tn.

Nem térek többé vissza, válaszolá Molianimed, több

engedményt pirulás nélkül nem kérhetek. És ezzel bú-

csút vévén Mózestl, elment.

Ugyanazon lajtorján, melyen égbe ment, innen a

jerusálemi templomba le is szállt, hol Borákot még min-

dig a karikához kötve találta, s reá ülvén, egy pillanat

alatt ott terme, honnan elvitetett.

Mi illeti a koránt, jelen alaka nem Mohammedtl
származik. A benne foglalt kijelentéseket küliniböz

idben, különböz helyeken, küliuiböz alkalmakkal és

különböz személyek eltt tette, melyeket, Írástudat-

lan lévén, vagy titkárai brre avagy pálmalevélre jegyeztek

fel, vagy tanítványai puszta emlékezetbl kési)!) gyüjti)t-

tek össze. Ez az oka, hogy sok homály, összefüggetlen-

ség, ismétlés, ellenmondás vanbenne, bár sok magas, tiszta

erkölcsi parancs, sok mély gondolat , emelkedett nézet

és kivált sok költi ihlet szépség is. Csak halála után
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szedette Mohammed egyik titkára Zeid Ibu Thabet által^

utódja Abu Bekér az egészet össze, de id- és eszme-rend

nélkül, mi a müvet töredékessé és alaktalanná teszi, és

miután az igy kerengésbe ment könyvl)e késbb tetemes

hibák, változtatások s ellenmondó eltérések csúsztak volna,

harmadik utódja Othman khalif az egészet gondosan meg-

vizsgáltatván s a különböz szövegeket egybevettetvén,

mint igaz koránt állapita meg egyet, a többi pél-

dányokat mind megsemmisitni rendelvén.

E szó korán, al particulával : »A1 korán«, írást je-

lent ; a muzulmánok, par excellence, könyvnek is

nevezik.

Mint Mózes törvénye , a korán is mindenre,

dolgokra és személyekre kiterjed. Ez egy vallásos, pol-

gári, családi és orvosi törvénykönyv egyszersmind. Ka-

lauza a muzulmánnak bölcsjétl kezdve, kiséri azt az

élet minden szakain át ; ott áll halálánál, mutatván ju-

talmul neki a paradicsomot, ha élt törvényei szerint.

Mindent szabályoz : az ember jelen és jöv életét. INIeg

kell vallani, hogy belle az emberek boldogságának

mély szerelme sugárzik ki; ez a munkának lelke.

Összesen 94 fejezetbl áll , melyek egymás után

különkülön hirdettettek ki a szerint, a mint a körülmé-

nyek ilyen vagy olyan parancsolatot szükségessé tnek;

ez az oka, hogy benne nincs rendszeres összefüggés és sok

ellenmondás van. Miután Mohammed magát a Mózes és

Jézus által kezdett munka folytatójának monda, sok ideig

reménylte, hogy a keresztyénekkel és zsidókkal a hit-

ben összeolvadhat, ezért e két vallás hiveirl dicsér-
leg és kímélettel szól ; csak utóbb, halála után, véres

összeütközések következtében nyilatkozék ki köztök s a

muzulmánok közt amaz éles ellentétel, hol mind két fél
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a másikat hitetlennek, pogánynak nevezte; de ez a korán

eredeti tanaival nincs összhangzásban.

A koránnak f hibája, hogy dogmák s polgári tör-

vények könyve egyszersmind. Ilyesmi a legtökéletesb

törvényhozás lenne, ha lehet volna, mert ekkor a lel-

kiismeret lenne a kormány, az alattvaló polgár s hiv

lenne egyszersmind, égi és fíjldi hatalom összeolvadna

;

de ez lehetetlen, miután a törvényhozó nem csalhatatlan.

Hogyan is lehetne e kettt összekötni ; a polgári intéz-

vényeket, mik idvel, szokásokkal, haladással változnak,

s a vallásos dogmákat , miknek jelleme, természete az

örökkévalóság és változhatlanság? Hogyan lehetne össze-

fzni azt, mi örök, azzal, mi múlékony, embert istennel

életet a halállal ? Ep ezért a történet bizonyitja, hogy

mint kezdetben a theocraticus kornnínyok a legersbek vol-

tak, raig tér s id alattok, dolgok körültök nem változhat-

tak ; késbben a legtespedbbek s legjavithatlanabbak

lnek, midn bennök az isteni folyvást állván, megváltozott

az, a mi földi, emberi', szóval : mi változásnak van alá-

vetve. Ez magyarázza meg, hogy els századokban az

izlani oly ellenállhatlan hatalommal terjedt mint vallás,

hogy utóbb mint birodalom oly gyors hanyatlásnak indult.

De a korán nem gátolhatta meg vallá>;os felekeze-

tek támadását sem, bár Moliamined hirdeté, hogy az

utolsó próféta s könyve istennek végs kijelentése. A
törökök a Szunnát követik, mely a próféta tetteirl s

szavairól fenmaradt hagyományok gyjteménye ; ez nekik

a korán kulcsa, mint a catliolicusokn;íl a szent atyák

magyarázata, a bibliáé. A persák ellenben a Szunna

tekintélyét el nem ismerik ; azok ennél fogva s z u n n á k-

nak, ezek siik-uek neveztetnek, s a gylölség a két

felekezet közt határtalan.

S z e nio r e IV. í",
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Ezeken kivül vaunak a H a k é m-ok, kik Hakeui

kalifot ismerik prófétának; a Jezid-ek, a kik némely-

ben Zoroaszter tanait követik ; a Szabi n-ok, kik a

zsidó szertartásokbul kölcsönöztek sokat ; de körülmetél

-

kedés belyett évenkint keresztelkednek ; és legújabban

a hatalmas Vabab-ok Arábiában, kik a korán tekinté-

lyét elismerik, de magyarázva a józan ész által, és kik

bnnek tartják embert imádni, legyen az bár maga

Mohammed. Másrészrl a tudósok a korán helyeinek

magyarázatában egymástól végtelenül eltérnek ; a böl-

cselkedk sehol nem oly nagy mesterek szrszálhasoga-

tásokban, hypothézisekben, szellemi buvárlatokban mint

keleten ; tölök ment át középkori tudósainkba e modor,

mely nálok most is uralkodik. A dervisek rendéi pedig

a legábrándosb, legködösb, legmysztikusb tanokba sülyed-

tek el.

Különös ! az izlam a lehet legegyszerbb vallás,

st inkább csak philosophia ; mert inkább az észhez szól

semmint a hivéshez ; egy tiszta rationalismus az, mely

egyszeren deizmuszban végzdik ; alapelve : az egy tes-

tetlen isten, cultusza : könyörgés és jótékonyság ; ez min-

den, ez lényege ; és melyik valláshoz társult több csodás,

melyik szült oly számos myszticuszokat ? ügy látszik, az

embernek nem kell az, mi egyszer, neki csodás s ter-

mészet fölötti kell, ö arra áhit, mi értelmét haladja, azt

kivánja, mit meg nem foghat, mit esze által ismer, az t ki

nem elégiti ; mi végre is azon véleményre vezeti a figyel-

mezt, hogy van az emberi lélekben egy érzékfölötti te-

hetség, melynek ép oly dolgok kellenek, mik az észnek

nem kellenek, t. i. kellenek myszteriumok, dogmák, szóval

miket emberi véges elme meg nem foghat, vagy legalább

ki nem magyarázhat.
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8.

Ekkép kezdettl végéig lerajzolván Mohammed pá-

lyáját, nagyságához képest röviden, gonddal lényeges

fvonásira, nem mellzve apróbb részleteket sem, midn
azok jellemzk, és részrehajlatlanul, a mennyiben gyön-

géit nem takargattuk, érdemeit nem nagyitottuk; itt ma-

gában merül föl két kérdés ; egyik, mi ítélet mondandó

az egyéni, emberi jellemérl ; másik, a munka, mit

végrehajtott, mi fontossággal bir és mi helyet foglal el

az emberiség nagy történetében ?

Mohammed próféta volt-e ? Hvre korunkban felelni

fölösleges. Prófétának hitte magát ? E kérdésnek meg-

oldására szükséges elreboosátanunk, mikép a próféta-
ság azon alak, melyet keleten a szemit néj^eknél min-

den nagy forradalmak magokra öltenek, és e prófétaság

a monotheizmusnak szükséges következménye. Az sné-
pek folytonos viszonyban hivén magokat lenni az isten-

séggel, s mind a physikai, mind az erkölcsi rend nagy

eseményeket a f lény közvetlen akarata s cselekedete

eredményének tekintvén, istennek e befolyását a min-

denség kormányzatában kétképen fogják föl : szerintök

az isteni akarat vagy emberi alakban megtestesülve nvi-

latkozik, ez az indusok fogalma ; vagy az magának köz-

lönyül egy embert választ ki, és ez a szemit népek pró-

fétája. A szemit népek eszméje szerint isten s ember

közt oly megmévhetlen távolság van, hogy közlekedés

a kett közt csak egy tolmács által történhetik, és a

tolmács mindig különbözik a f lénytl, kitl ihletését

kapja. Az arab népnek e korban már volt elsejtelme

valami nagy törtéueudrül, s tudván, hogy a zsidóknak

voltak prófétái, is várta a magáét ; többen támad-

tak is, de ismét eltntek nyomtalanul. Mohammed mag.i
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e várakozásban ntt fel, s e részben osztá kortársai né-

zetét. egészen korának s népének fia volt, de kimaga-

sult közülök, mint begy a pusztából. Az bizonyos, hogy

benne vallásos szemléldésekre nagy hajlam volt, mit

gyakori magány, sok bojt, folytonos imádkozás, ábrán-

dos elmélkedé még inkább nevelt ; s ha hozzáveszszük,

hogy ö még testileg is idegzetes rohamoknak, elmelázak-

nak, lelki paroxismusoknak volt alávetve, hogy ily izga-

tott lélekállapotban neki gyakori s jelentékeny álmai

lehettek, mikre bizonyosan tartott, mint a Biblia

férfiai hajdan tartottak, s kelet népei most is ersen

tartanak : megfoghatóvá lesz nem csak az, hogy mások

e temészetlen állapotot alkalmasnak vélték égi látásokra,

isteni kijelentésekre, hanem az is, hogy ezt maga is

prófétasága jeléül vette. Megygyzdése oly mély volt,

lelkesedése oly nagy, segy isten hitével a bálvány-

imádók buta sokasága közt oly magasan állott, hogy o

nem volt volna arab, ha magát ama nagy eszme birto-

kában érezve, az emberi nemzet vallásának megváltozta-

tására kiválasztott isteni követül, kinek neve nálok örök

idk óta próféta volt, nem tekintette volna, és a mi

testi gyarlóságban, t. i. az epilepsis egy nemében hi-

hetleg szenvedett, azt , bár hibásan, épen hivatása jeléül

vette, ennek tulajdonitván késbbi, éber állapotábani

magas tiszta, fölséges gondolatait.

Kétségkivül csalódásban élt, de jó lélekkel csaló-

dott. Az els kijelentéskor maga is kétkedett, s azt félve

közié nejével Kadisával és a tudós Varakával ; kétségét

csak annak hite és ennek tudós tekintélye oszlatta el.

Ha t valóságos meggyzdés nem vezérli, sokkal

több józan észszel birt, semmint be nem látta volna, vál-

lalata által mi veszélyeknek teszi ki magát. Képmutatás
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soha nem bir a meggyzdés hatalmával, mint hazugság

nem bir az igazságéval. Avagy mire számithatott? Gaz-

dagságra ? Kadisa által gazdag lett. Kitüntetésre V E

pálya nyitva állt eltte, a Koreis f-nemzetség legel-

kelbb ágához tartozván. Hatalomra? A Kába-rség

s ezzel a város kormányzata nemzetsége kiváltságai közé

tartozik, mire is igényt tarthatott, ha csendes marad,

ellenben ha az si hitet felforgatja, épen saját jövend-

jét rontja le, nemzetségét ellenségévé teszi, mint polgár-

társait is, st az egész nemzetet, mely a Kábát egyete-

mileg imádta.

Hogy világi j() és szerencse, apostolságának indoka

nem lehetett, bizonyítja, hogy téritgetéseit félve és titok-

ban kezdte. Nem csak haszna nem volt belle, st a dús-

ból szegény, a becsültbl megutált lön, bolondnak kiál-

ták ki, nevetség tárgyává tevék, fenyegették, meghajin-

gálták, üldözték, s elvesztvén vagyonát, atyafiai szerete-

tét, végre mint hontalan s földönfutó kerese bizonyta-

lan menedéket, és — jegyezzük meg itt — azon érett életkor-

ban, midn az ember kiábrándulván, számitni szokott,

s nem szeret uj munkába fogni, hanem a bevégzett

épület enyhelyé])en pihenni vágy.

Midn INIedinálja futott , nem is volt más czélja

mint igénytelen mosét épiteni, melyben vallásos igéit

bántatlanul hirdethesse.

Igaz, látván ott, hogy mint próféta elismertetik,

hogy mint fejedelemnek engedelmeskednek, hogy egy

növeked, hatalmas, harczias seregnek élén áll, viseleté-

ben tetemes változást veszünk észre. De csalódnék, ki

azt hinné, hogy terveibl következett e nagy süker ; a

nagy s váratlan süker volt az, mibl tervei születtek.

Az apostolbul apródonkint hóditó ln, de akaratlanul ;
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itt csak követte a uépet, melyet föllelkesített, neki soha

sem volt más czélja, mint Arábia szétszakadozott tribu-

saiból a hitben s hit által képezni egy nemzetet.

Katonai diadalai t nem tevék sem önzvé, "sem

dicsvágyóvá. Hatalmának f pontján élete oly egyszer

volt, mint volt akkor, midn szegényen bujdosott. Soha

nem viselte magát királykép, mindenki jött ment

hozzá mint azeltt. Ha világi birodalomra áhítozott,

honnan magyarázni meg, hogy azt megörökíteni család-

jában soha nem kísérlé meg? Mi kincset adóbul s mar-

talékul szerzett, mindazt a hit terjesztésére, az özvegyek^

árvák, rokkantak segítésére fordítá, ugy hogy kincstára

rendesen üres volt. Halálakor sem egy arany dinárt,,

sem egy ezüst d i r h e m-et, sem egy rabszolgát nem
hagyott, csupán szürke tevéjét Daldalt, fegyvereit s azon

házat s földet hagyta hátra, mi ninek, gyermekeinek

és a szegényeknek maradt.

Meg kell még jegyeznünk, hogy míg más vallás-

alapitóknak, mint Mózesnek s másoknak élete títoktel-

jes homályban vész el, ugy hogy mythusztól s legendák-

tól a valót megkülönböztetni lehetetlen : Mohammed élete

mint egy nyílt könyv fekszik elttünk. Tetteit s szavait

csaknem oly részletesen ismerjük, mint Lutheréit vagy

Calvinéit, s így a kritika azokat szigorú bonczolás alá

veheti. És mit látunk ? Egy embert, kinek világi dol-

gaiban — jó- és balsors szerint — némi változást veszünk

észre, de a negyven éves korában fölvett prófétai alak-

hoz egy perczig sem volt hütelen, eszközeiben különbözött^

de nagy czéljában soha nem változott, st még halálos órá-

jában is, midn az embernek sem oka, sem ereje nincs

álarczát fentartani, — mint hiv, mint kegyes, mint

vallásos, mint meghívott próféta múlt ki, s utolsó szavai
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reszket ajkán a reményt fejezték ki, hogy nem sokára

sorába lép azon prófétáknak, kik eltte égbe költöztek.

Tehát alanyi szempontbul tekintve sem lehet t
képmutatással és csalással vádolni, kivált ha meggondol-

juk azon fogalmat, melylyel a pnSfétárul birt, t. i. hogy

az is ember, mint más, a kinek csodatételre tehetség nem
adatott, hanem a legfbb igazság, az egy, a testetlen
isten létele kijelentetett. Minden esetre tiszta élete, hsi

megtámadása nemzete balitéleteinek, bátorsága a bál-

ványzók dühének ellenében, szilárdsága, melylyel azt

Mekkában 13 évig trte, állhatatossága, mely szerint nem

rettegett esztendkig köznevetség s egyetemes üldözés

tárgya lenni, ers bizalma a sikerben, emberer fölötti

csüggedetlensége a nehéz idkben, irgalmassága midn
hatalmas lön, magasb dicsvágya, miszerint az eszme és

nem a birodalom uralmára áhitott, kitartása a szó-

noklásban, állandósága a könyörgésben, szakadatlan buz-

gósága, erkölcsi parancsainak nagy tisztasága, szelid

liunianitása , végre maga halála bizonyságot teszíiek

meggyzdésének szinteségérl, tisztaságáról és erejérl.

Csak ember, ki mind e tulajdonokat együtt birta, re-

formálhatta egy nemzet megromlott vallását. Mint

bölcs, szónok, apostol, törvényhozó nagy volt, mint

hóditó csak szerencsés. Nem az személyes érdeme,

hogy halála után kevesb mint két század alatt az izlani

a hármas Arabian kivül, Persiában, Khorazánban, Tran-

zokianában, nyugoti Indiában, Szyriában, Egyiptomban,

Ethiopiában, Afrika egész északi részén, a Középtenger

számos szigeteiben, Spanyolországban, st Gallia határain

is uralkodott ; de ez mind természetes gyümölcse volt

azon nagy eszmének, mit termékeny magképen

elvetett.
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Mi a másik kérdést illeti, hogy Mohammed meg-

jelenése mi fontossággal bir s müve mi helyet foglal el

az emberiség nagy történetében ? meg kell vallanunk,

mikép nem mutat példát a világtörténet, hogy vallás oly

rövid id alatt s villámgyorsasággal annyira elterjedt

volna. Nyolez századot számlált már a keresztyénség,

csak kettt az izlam, s ennek követi amazéit tömérdek

milliókkal felülhaladták. Jelenleg is csaknem egyensúly-

ban áll a két párt, a mennyiben a keresztyénség 220

milliót, az izlam 160-at számlál.

A kalifok udvara akkor nemcsak küls fényben

felülmulta a keresztyén fejedelmek udvarait, de mvé-
szetben, irodalomban, tudományban is, különösen a csil-

lagászatban s a természetismeret különféle ágaiban , söt

sok régi görög irók munkáinak els ismeretét Európa

arab forditásokbul merítette.

S a mi az izlamot kivált jellemzi, az abból áll,

hogy mig Ígéreteivel az evangélium túlvilágra utalt, az

izlam tanait már a polgári szerkezetben rögtön létesité.

Nemcsak Indiában, s átalában keleten voltak a népek

kasztokra osztályozva, egyik örökké csak élvezvén, másik

örökké csak szenvedvén, léve közöttük a korlát áthág-

hatlan nemcsak az élkre, de azoknak maradékaira is

világ végéig ; de e társasági egyenetlenség a keresztyé-

neknél is fenállt, nemzet sulyosodott nemzetre, osztály

osztályra
; parasztot, kalmárt, nemest, papot, lényeges

jogkülönbségek választottak el egymástól; ez végtelen

jóra, az végtelen roszra volt kárhoztatva, s ama két

osztály hasonlított a társasági épület alapkövéhez, mely

az egésznek csak terhét hordja. S ime, midn az izlam

megjelent, a vallási reformmal a társaság alakja is egy-

jBzerre megváltozik. Kimondatván az egy isten eszméje,
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a kasztok egyenetlen istenei szükségkép összedltek s

velk az osztályok is ; nincs többé elsöszülötti jog, egyen-

lség van a család tagjai közt, nincs elsbbsége büszke

régi nemzetségeknek az ujak felett, mind Ádám magzata?

Ádám pedig porbul született ; ki hisz, az p o 1 g á r i 1 a g
is mind egyenl, mert a teremtés czélja egy testvéri tár-

sulat s isten eltt minden ember kedves, s legérdemesb

az, ki t a földön legjobban szolgálja. Hogyan tenne

emberek közt különbséget a társaság , midn az isten

nem tesz? A következtetés logikailag kikerülhetlen volt,

és az izlam, bár az egész ó világ elitéleteivel szembe-

szállt, irgalom nélkül alkalmazta azt.

Még a rabszolgaság is megsznt lenni az, mi az-

eltt keleten s a görögöknél és rómaiaknál volt. Ki

liisz, bár rabszolga volt legyen, tagja lesz a társaságnak,

s családi jogon kivül a legmagasabb hivatalokra igényt

tarthat. így váltak vásáron vett rabszolgákbul az izlam

legnagyobb emberei mind Ásiában, mind a török biro-

dalomban, st voltak hosszú idk, midn a lescmagasb

udvari rangokra az ut egyedül a rabszolgaságon át veze-

tett, íme, ez valóban egy szokatlan czime a méltóság-

nak, a nemességnek. Lehet-e avagy csak képzelni is

intézkedést, mi a régi rang-osztályozással kiáltóbb ellen-

tétet képezne V Ez az izlamban egy genialis vonás

;

nem törülte el a rabszolgaságot, hanem elfogadta, s neki

tartván fól a legfbb polczot, ekkép megkoronázta.

Mi a keresztyénségben elválasztva van : ég és föld,

azt Mohammed egyesitve adta. Az uj dogmával egy-

szersmind uj intézvényeket is nyújtott. Mint egy az

isten, egj az emberi nemzet is, s következetesen tanához,

a jogok egyenlségét is kijelentette. Megmentvén az

emberiséget a bálványoktul, azt az osztály s rangbéli egje-
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netlenséö- járma alól is kivonta. Nemcsak uj szentírást,

(le uj társasági törvénykönyvet is hozott, minek czimlap-

jára az egyenlség s szabadság volt irva ; ne

csudálkozzunk tehát rohanó terjedésén, ki állt volna e

csábnak ellen, egy pillanatban kaphatván uj vallást s

uj jogot ? Történet ilyesmire példát azeltt soha nem

mutatott.

Ezen kivül Mahommed az, ki a világ szinpadára egy

uj nemzetet hivott fól. Eltte az arab nemzet ismeretlen

volt hona határain tul, s bell száz meg száz tribusra

szakadozva, mint vadállat egymást emésztgette. volt

az, ki e nemzet keblébe elhintvén egy nagy eszmét, ön-

tudatára ébresztette azon hivatásnak, mi reá e világban

várakozott. S melyik nép vitt végbe nagyobb dolgokat ?

Más sok bár megingatott táborokat, országokat, királyokat

,

de mit alapított ? E nép nem csak seregeket, alkotmányo-

kat, birodalmakat, népeket, fejedelmeket, s millió meg

millió embereket ingatott meg három világrészben, de

megingatta az oltárokat, hamis isteneket, vallásokat,

eszméket, meggyzdéseket s elfogadtatván az egy, a

testetlen isten elvét, alapját veté meg egy szellemi

nemzetiségnek, melynek tagja bár hol lakjék s

bár mi nyelvet beszéljen, mind az, ki a hitben osz-

tozik. Ez egy uj neme volt a patriotizmusnak, mely

fejéül az istent, társaiul az összes emberiséget ismeri el.

De mint vallásalapitó idézte Mohammed el a

legnagyobb foradalmat.

Különös esemény a világtörténetben, hogy ugyan-

azon nép, a szemit faj, a világnak háromszor monda ki

az isten egységét : Mózes, Jézus, és Mohammed által. Es

csaknem ugyanazon földön , Szyriában és Arábiában,

mindig ugyanazon magányos pusztákban, hol az isten-
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myszteriumok kellemes alakát nem ülthetvén magára,

mintegy gondolatban, tehát testetlenül, szellemileg jelen

meg a sivatagok vagy a csillagos éjszakák csendében.

Mindenütt máshol a népnek tapintható istenek kellenek,

csak Jehovah és Allah jelent meg e népeknek társ nél-

kül, magányosan mint egy lélek, melynek nincs ár-

nyéka sem.

De ha elvben Mohammed istene az, ki Mózesé,

fogalmában e két isten egymástól végtelenül különbözik.

Jehovah csupán a zsidók istene ; ez magának egy népet

választott ki valamennyi közt, nem megtéritendö, de ki-

irtandó a többieket. Ezért, hol a zsidó magát gyínigé-

nek érzi más népek ellenében, megelégszik, ha azoktul

magát elkülönözheti. Mohammed egészen máskép fogta

fel isten eszméjét ; 6 senkit és semmit nem kedvel részre-

hajlólag, az ó istene az egész világé s az összes
emberiségé. Ebbl látjuk, hogy Mohammed vallási

fogalmában végtelen haladás van a zsidó vallás iogalma

fölött, övé a zsidókénál annyival nagyobb, mennyivel

egy népnél több az összes teremtés s egy tartomány-

nál a m i n d e n s é g. Innen vau, hogy mig amaz Jeru-

sálem falai közé szorítkozott s a körül összevonult, ennek

épen ellenkezleg hivatása volt világszerte kiterjeszkedni.

Mohammed érdeme az, ha Asiábau az anyagi pan-

theizmus mindinkább s talán örökké tért veszt. Tele

marokkal hányta ó vissza a régi idók s bálványzók hie-

delmeit, hogy egyet annál biztosabban fentarthasson.

Csaknem dühös szeuvedélylyel támad meg minden mást,

mi ez egynek uralmát s tekintélyét veszélyeztethetné,

de ez egyet bölcsen kiválasztá. Ki merné vitatni az

egy, a testetlen istent?
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E tiszta bit az, minek cl az emberi nemzetbl 160

milliót örökre megnyert. S róla a koránban oly tiszta,

nemes, magas, fölséges, szellemi képet ád, mi baladja

az ó-szövetségit, s az uj -szövetségit utóiéri. És nagy

kérdés, ott, bol ö általa most imádtatik az egy isten,

Ásiában, Afrikában, fogna-e már vagy mikor fogna az,

a, keresztyénség terjedése által imádtatni ?

XVIII.

Török bíró vagy kádi. Két török ítélet. A mekkai karavánbúcsú vagy szent teve

ünnepének leírása.

Utolsó napokban, miket Sztambulban tölték, az

történe velem, mirl nem is álmodtam volna, t, i. kádi

(= biró) elébe kerültem. A bazárban némi emlékeket

vásárolván, egy fegyverárosnak busz ezüst húszast kellé

adnom, s felváltás végett neki egy száz frankos aranyat

nyújtván át, ebbl csak 20 frankot adott vissza, állít-

ván, bogy az arany csak negyven frankos vala. Szeren-

csére egy olasz ismersöm volt velem, ki Sztambult rég-

óta lakta, s azonnal a legközelebbi kádihoz vezetett,

ki rögtön^ a kalmárért külde. Megvallom, ügyünkhöz

nem sok reményem volt, mivel idközben a magára ha-

gyott kalmár aranyomat könnyen kicserélbeté, s valóban

megérkezvén, mindent tagada és késznek nyilatkozék

pénzes fiókját a kadinak magmutatni. De alig pillantá

t meg a kádi, mindjárt fölkiálta : Ah te vagy az Mus-

tafa ? Ismerünk, jó madár. Legjobb, ha szád föl sem

nyitod, mert hamis esküd csak bnödet nevelné. Ilyen

ravaszságért már te többször valál idézve ; mindig te
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voltál a bnös, s ennélfogva méltán következtethetem^

hogy bár ez urak állításukat bebizonyítani nem képe-

sek, te vagy a ludas, tehát azonnal fizess, büntetésedrl

másszor beszélünk.

így ítélt a mi kadínk, röviden, komolyan s töké-

letes hidegvérrel, és helyébl, hol keresztbe vetett lábak-

kal ült, meg sem mozdult. Csak hosszú szárú pipáját

vette ki szájából mig beszélt, meljet elvégezvén, újra

dohányozni kezdett, s újra folytatta nádtollal írását egy

könyvben, mely térdén egy deszkalapon feküdt. A törö-

kök mind így irnak : térdeiken ülve ; asztalt még a

minisztériumokban sem találni.

Midn a kaditól visszatérénk, ismersömnek mon-

dám : talán mégis illett volna neki ajándékot adni, hi-

szen itt minden baksi]st (=r ajándék) vár. Igaz, feleié, e

rút szokás annyira el van terjedve, hogy magok a követek

is kénytelenek minduntalan ajándékokat osztogatni. De

jó, hogy ön nem tette, itt is van, mint mindenütt, meg-

vesztegethet bíró, de van sok tiszta lelk is, s ha ez

azok közül egy, vele pórul járhatott volna. Becsületes

kádi ilyesmit halálos sértésnek fogna venni, ügy járha-

tott volna mint Bekir.

És hogy járt ? — kérdem.

Ez egy gallipoli gazdag birtokos volt, ki kertjét

nagyítani óhajtván, szomszédjáét minden áron meg akarta

szerezni, de azt eladására semmikép nem bírhatván,

hamis tanúkat szerzett, kik állították, hogy szomszédja

vele nemcsak megalkudott, st az összeg egy részét is

fölvette. A kádi ismervén a vádlott becsületességét, íté-

letében habozott, s nem tudván jobbat tenni, végzetének

kimondását más napra halasztotta. Azonban Bekir a ha-

lasztásból azt következtetvén, hogy a kndí talán ajáudé-
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kot vár, siete még az este öt erszény pénzt {= 575 v.

forint) küldeni neki , mi elfogadtatván, elébe másnap

teljes bizalommal lépett. S mily nagy volt öröme, midn
hallá, mikép a kádi a más féltl tanuk állítását követeli.

Bekir jól tudta, bogy az lehetetlen, és igy e faggatáso-

kat részére kedvezöleg magyarázta. »Hát nincs tanúd

egy sem« ? kérdé a kádi. »0 jaj, bizony nincs, « feleié a

szomszéd sóhajtva. Csalatkozol, — monda végre a kádi,

— ime én öt tanút ismerek, kik melletted s Bekir rosz-

lelküségérl tesznek bizonyságot ! — s ezzel kihúzta az öt

erszényt, és mind Bekirt, mind hamis tanúit a korán

szerinti büntetésben elmarasztotta.

Igaz, monda az olasz tovább, hogy a kadik közt

nevezetes gazok is találtatnak, kiknek roszasága a nép

száján példabeszédekben él. Minden esetre a korán s a

szent hagyományok a legmagasb képet adják a birórul.

»Yalóban, — igy szól a törvény, istenét s a prófétát árulja

el a fejedelem, st az összes muzulmán társaságot, ha a

birói hatóságot bár egy becsületes és érdemes emberre

ruházza, azonban olyanra, kinél még erényesb és tudósb

"találtatnék. Ember óvakodjék bíróságot vállalni, ha nem

bir a hozzá szükséges tulajdonokkal, mert tle majd isten

veend számot. Ellenben a másoknál jobb és tudomá-

nyosb embernek attól vonakodni nem szabad. Minden

birónak szabálya legyen ajándokot senkitl el nem fogadni

;

st jól fog cselekedni, ha másokkal nem is társalkodik

s vendégségekre, ebédekre meghívásokat soha el nem

fogad. A birói testületet mindennel ellátni a közkincstár

kötelessége, s mit az igy kap, ne mint bér vagy dij, de

mint tartás és tápla tekintessék.

«

De ez pium desiderium ; nemcsak vesztegethet sok

biró, de van sok -furfangos is és a nevetségig sophiszti-
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cusz. Mindenki ismeri amaz antiochiai kalmár ügyében

hozott Ítéletet.

Bocsánat, mondám, én semmit sem hallék róla.

Az egész igen rövid, de érdekes is, tehát elmondom,

feleié az olasz. A muzulmánoknál peres ügyekben szo-

kás a koránra esküdni s néha hozzátenni — föltéve hogy

az esküv ns — mikép nejétl választassák el, ha nem
mond igazat. Egy antiochiai kalmár ily esküt tn egy-

kor, s mivel gyönyör nejét szenvedélyesen szereié, liir-

telen hozzá adá : de csak huszonnégy órára. Azonban

ép e záradék volt az , mi ellenfelében egy uj eszmét

költött. Nem a pör tárgyát, selymet és tevét vágyott

ezután megnyerni, neki foga a szép nre vásott. Te-

hát nem sajnált senmii áldozatot amannak álJitását ha-

misnak bizonyitani be, s valóban, az Ítélet részére is

dlt el.

Mit csináljon a szegény antiochiai kalmár? Borzadva

gondolt a pillanatra, melyben imádott neje, ön hibája

miatt, ellenfelének fog átadatni. Sorba járta a leghiresb

ulemákat, de egy sem tuda tanácsolni, mert hisz a bíró

csak azt mondta ki, mire kötelezte magát. Yéffre meer-

találta emberét s fél vagyonát e ravasz ügyvédre költ-

vén és a kadira, ezek ketten az Ítéletet végrehajtáskor

igy magyarázták : hogy az ítélet értelmében a kalmár

neje tartozván huszonnégy órára tle elválasztatni s

szeme eltt más férfi karjába feküdni, miután az Antiochia

falai alatt fekv Orontesz folyam, mint neve bizonyítja,

férfiút ábrázol és így a törvényes ítéletnek teljesen meg-

felel, az elválasztott n annak karjaiba helyeztetik s ott

maradhat addig, míg ez neki és Orontesznek kölcsönösen

tetszeni fog.

Ez az antiochiui kalmár története, legalább a görö-
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gök ezt így beszélik ; de tudnunk kell, hogy a görög a

törökrl mindig roszat beszél.

Másnap a karaván-ünnepet valék megnézend. Négj

f ünnepe van a töröknek : a Ra mázán vagy nagy

bojt, mely 29 napig tart ; a B e i r a m vagy bjtvég, mi

három napbul áll s a mi carnevalunkna-k felel meg ; a

K u r b a n- B e i r a m vagy áldozatünnep Izmáéi, helye-

sebben Izsák feláldoztatásának emlékezetére, ez öt napot

vesz el, és ez utóbbi két ünnepen minden dolog meg-

sznik, mindenki uj ruhába öltözködik, látogatást tesz-

nek és kapnak, s nappal mint éjjel szakadatlan mulato-

zásban telik el. De a török ilyenkor a szegényekrl sem

feledkezik meg, alamizsnákat osztogat, a tizedet jótékony

czélokra forditja ; 200,000-re mehet a juhok, bárányok,

kecskék száma, miket áldozatképen Sztambul népessége

ekkor megöl, melynek húsát barátai, rokonai s a szköl-

ködk közt kiosztja. Eltte néhány nappal Rumeliából

s Anatoliából bolgár pásztorok ezerenkint hajtják ide a

nyájakat, melyek a város utczáit s környékén a zöld te-

tket bégetve elboritják. Az ártatlan állatok szarvai

megaranyozvák, fejeiken s farkaikon talizmánok függe-

nek, gyapjaik veres, kék, sárga szinre festvék s tarka

szalagokkal és göndör papirszeletekkel felczifrázvák. E
nyájak rendesen az Egri (= görbe) kapun ünnepélyesen

vonulnak a városba, eltte a pásztorok vasárnapi öltözet-

ben mennek nagy fehér s bozontos kutyáik kiséretében^

s utánok lármás zene, csörg dob, harsogó trombita,

siró duda riasztja fel az alvó viszhangot. Egész Sztam-

bulban nincs egy ház, sem egy család, mely ilyenkor

egy állatot áldozatképen meg nem ölne.

Negyedik ünnep a próféta születés-napja , neve

Meolud, midn a szultán pompás menettel az Akraet-
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moséba megy, ott átveend a mekkai seik levelét, mely-

ben ez vele a zarándokok szerencsés megérkezését tudatja.

De mint népünnep legérdekesb a karaván- vagy a

szent tevebucsú, azaz a nap, midn a mekkai zarándo-

kok Sztambulból a szent városba indulnak.

A mekkai zarándoklás egyike az izlam öt f-ága-

zatának, 03 l-ben Moliamined által szentesítteték raey:

újra. Ez olyan kötelesség minden muzulmánra nézve,

férfira s nre egyiránt, mely alól magát elegend ok

nélkül ki nem vonhatja. Alóla csak a Seik-ul-izlam vagy

a kerületi f-inuím oldhat fel, de a feloldott vagy képvi-

selt tartozik küldeni, vagy alamizsnát adui, körülbell

annyit, mennyibe útja kerülne, mely összeg a vagyonta-

lan zarándokok segedelmére fordittatik.

A hires kalif, Harun-al-resid többször megtéve e

búcsú utat, midn pedig l)enne megakadályozva volt^

háromszáz helyettest küldött, kik érette imádkoztak. Az

Ozmán fejedelmi házból csak kett végezte e zarándok-

lást személyesen, I. Mohámmed leánya, és Dzsem, II.

Bajazet szerencsétlen testvére, a hires dalkölt, ki mint

számüzijtt Civita Vecchiában, mint mondják, a pápa ren-

deletébl méreg által rault ki. A szultánok politikai

okokbul nem távozhatnak el Sztambulból, de képvisol-

jök soha nem hiányzik, egyik a mekkai f m o 1 1 a h,

másik a Szura-Emini, ki mint ilyen a karaván-sereg ve-

zére. E nagyszer karaván-sereg alapitója I. Szelim volt

1517-ben, ki ekkor maga ^lekkába mintegy 5 millió

franknyi ajándékot küldött. Ennyit jelenleg a szultánok

nem adnak , de mindenesetre tetemes összeget, s ha

hozzá adjuk a szultánnk, vezérek, basák s más gazdag

hivk ajándékait és számos szent hagyományok e czélra

szánt dús jövedelmét, több millióra megy azon pénz, mit

Szemere lY. 6
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a karaván-vezér a szent városba évenkint elvisz. E kincs-

nek rendeltetése részint politikai, belle fizetik a pusz-

ták arabjait, kik a karavánt rablók s megtámadások el-

len védik ; részint vallásos, a menyiben utak, víztartók,

kutak, hidak, élelemtárak építésére s fentartására for-

ditattik azon útvonalon, melyen a karaván Damaszkból

Mekkába megy. A többi pénz a szent moséra s Mekka és

környéke szegény lakosainak segélésére adatik ki.

E búcsú kétféle : évenkinti és hétévi. A zarándok-

lók száma majd több majd kevesebb, 30,000— 150,000

közt változik. Sztambulból és Kairóbul indul el a két

f karaván-sereg. Amaz Damaszkban egyesül azon kara-

ván-seregekkel, melyek Asia különféle részeibl tódulnak

ott össze. Damaszkbul 40 napig tart az utazás Mekkába,

számitva, hogy a sereg naponkint 12 órát megy ; s a

két város közt mintegy 60 állomás van, azaz ivó viz a

tevéknek, és födél az utazóknak. A kairói karaván Egyip-

tombul, Tripoliszbul, Tuniszból, Algírból, Maroccobul,

Ethiópiából sereglik össze, mintegy 50— 70,000 zarándo-

kot ' számit, s a damaszkinál tiz nappal késbben indul-

ván el, Medina és Mekka közt, Beder-Hauin-nál talál-

koznak össze, öt hat nappal az ünnep kezdete eltt.

A karaván Sztambulból minden évben Redzseb hó

12-én indul el. Korán reggel a szultán 14 lapátos saj-

kán hajózott Tsiragán tengerparti palotájából az ó-sze-

rajba, hol miután az ország nagyjait ünnepi pompában
fogadta volna, ment a Nuri Ozmánja moséba imáját vé-

gezni. Innen a szerajba visszatérvén, a középkapu fö-

lötti kioszknak egyik ablakában helyet foglalt, honnan
az els és második udvarban összegylt karaván-sereg fes-

ti tarka képében gyönyörködött.

Itt-ott fényl testri lovagcsapatok valának fel-
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állítva. Köztük hullámozva tolongott a zarándokok vál-

tozatos serege, melynek öltözete oly különbféle volt mint

ábrázata, a szerint a mint, mely népfaj s mely ország-

ból származott. Leginkább feltntek a puszták dervisei,

kiknek piszkos hajfonadékai hosszan lefüggnek a szarvas-

brön, melyet köpenyeik fölébe öltenek. Mögöttök nk
csoportja állongált, némelyik mezítláb, gyalog, keresve

a magas platánok hvös árnyékát, némelyik a kocsiban,

melyrl arany rojtu karmazsinpiros függönyök lógtak le.

Középben a téren az uti tevék megterhelve álltak béké-

sen, oldalt az ortakapusi-kioszk rácsozatai mögött a szul-

tán hárem-ni látva, de látatlanul tekintgettek ki.

Midn a vezérek a karaván-rendet megállapiták,

a Gülhane-kioszk melletti ágyutelep 21 lövéssel indu-

lásra jelt adván, a menet elkezdett haladni.

Ell mene egy osztály huszár, fényes öltözetben s

hangzó zenével. Utána jövének a f Emir s a próféta

ivadékai, uj zöld kaftánban s turbánaikon aranynyal hím-

zett zöld kendvel, valamennyi lóháton. Mögöttök a sztam-

buli polgármester, utána a galatai és szkutarii, ezek után

a rumeliai és anatóliai ország-birák , s a legmagasb

rangú ulemák és imámok lovagiának, ragyogó szerszámú

paripáikat szolgák vezeték, s mindeniket titkárai vették

körül szinte lóháton, és ezek után a szultán udvarnokai

jövének hasonlókép lóháton, gazdagon kilmzett zöld

egyenruhákba öltözködve.

Ekkor a szultán törpéje tnt el, egy 40 hüvelyk-

nyi magas emberke, oly borzasztó rut, mint rendkívül

parányi, egy valódi babszem Jankó térdig ér fekete

szakállal. Azt mondják róla, hogy igen elméi?, igen mu-

latságos, de ép oly gonosz ördögke is. Udvari ünuepme-

neteken rangja a nagy-vezér után van, valóban jelenté-

6*
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kény összeállítás ! a leggyönyörbb karcsú arab mént

ülte, melyet dus szerszám födött, mellette négy szolga

ment, mögötte a szultán két kamarása lovagolt.

A törpét követte egy serege az udvari szolgáknak

és apródoknak, ezüsttel kivarrott köntösben, kiknek egy

része ezüst füstöl edényekben aloeszt, tömjényt s egyéb

illatos szereket vitt, más része hymuszt zenge, melyet

néha néba e szavak »Allali ! Allah hu Akbár« szakitá-

nak félbe.

Ezután a S z u r r a E m i n i vagy is a karaván-

vezér jött, hivatalnokaitól és szolgáitól kisérve, mögötte

a Muzdadzsi Basi (=r jó hirek hozója), kinek tiszte

a szultán saját kezével irt levelét a mekkai fnöknek

átadni. E levél három selyem zacskóba tétetik, mely

mindenik a császári pecséttel záratik be, s valamennyi

egy becses zöld selyem kendbe van bebongyolva. Lovát

kantáránál fogva két lovász vezetvén, a küldeményt

mind két kezével, a nyereg-kápa fölött magasan emelve

tartá.

Végre a teherhordó két teve jve. Ezek világi

czélokra soha nem használtatnak. AUitólag azon tevétl

erednek, melyen ült a próféta akkor, midn Mekkából

Medinába menekült. Bókolva hajólt meg a pórnép,

fejére port hintvén, midn e két szent állat mellette

bután elballagott.

Az els teve pompásan vala felszerszámozva, kan-

tár, farszij és hasaló drága kövekkel kirakott zöld br-

bül volt. Nyakán s farkán amulettek s talizmánok lóg-

nak, homloka felett strucztollakbnl kötött magas bokréta

ingadozott. Hátán ékesen faragott s hat lábnyi magas

láda emelkedett arany szövet sznyeggel betakarva,

mely fölött mindenféle szinü tollbokréták és zászlócskák
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lengettek. E ládábiin vitetik ama sznyeg, melyet a

szultán a Kába számára évenkint küldeni szokott. Az

egész állat drága takarókkal minden oldalrnl annyira be

van födve, hogy tagjaibul mit sem lehete látni.

De még szentebb a második teve, melyen semmi

nincs ama nyergen (= máhfil) kivül, mely mintájára

van alakitva annak, melyet a pnjféta használt akkor,

mibön tevehátml vagy itélt vagy szónokolt. E nyereg

ezüsttel kihimzett zöld bársonybul vau készitve mint a

kantár s minden szerszám is mi rajta van. E két tevét

számos lovász s egy tiszteletrség kiséri s utánok megy

a Hakim-ul-hadzs, vagy a karaván-biró, kinek tiszte a

zarándokok közt, ha szükséges, Ítélni s rendreivel a

csendet s rendet útközben fentartani

Lármás, mondhatni vad zenétl megelzve jve
ekkor a zarándokok egy része, vegyítve fanatieusz és

szilaj tekintet dervisekkel, kik tele torokkal zengték

énekeiket. A zarándokok legtöbbje a szegény néposztály-

hul való volt, kik hosszú lehántott botokra támaszkodva

lelkesedve kiáltozák »Allah, Allah I Hu hu!« Ezeket egy

csapat katonaság követé, körül fogva több ftszvéreket,

piros brbül készült szerszámmal gazdagon felczifrázot-

takat, melyek ékes ládákban részint a prófétáról maradt

hét szent ereklyét, részint az évenkénti ajándékokat hor-

dották. Három k()zülök különösen azon becses sátorral

volt megterhelve, melyben e szentségek s a kincsek éjje-

lenkint útközben riztetni szoktak.

Az öszvérek után ismét zarándokok j(")vének és

ezek után jött végre az oly csudálatos mint gyönyör
szerecsen lovagosztály, mely a menetet berekeszté.

Ilyenkor Sztambul összes népessége talpon van az

ép oly pompás mint festi menetet szemlélni. És még
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érdekesb látni midn e karaván-sereg az öbölben hajókra,

kompokra, s ezer meg ezer kaikokra ülve a tengeren

áthajóz, — alig látszik tölök a tenger tiszta hulláma

:

ilyen lehetett Xerxes tábora midn az hajdanta a Darda-

nellákon átkelt.

De még ennél is szebb látni e sereget, midn az

ásiai parton, Haider-basa térén, Szkutari mellett össze-

gyl s onnan útnak indul. Ez az egyetlen alkalom, hol

Törökországban nk és férfiak szabadon összevegyülnek.

Kiváncsiak és zarándokok, gyalog, lóháton és kocsiban

lótnak és futnak ; ez ismersét keresi, ez barátaitól vesz

bucsut, talán örökre. Gyermekek, nk szamárháton ülnek^

széles napernyvel védve magokat a nap heve ellen. A
gazdagok kocsikban kéjelmésen hevernek, szörpölve ká-

véikat, mikkel szolgáik kinálják, itt-ott a fák ágain

leped hintákban gyermekeket ringatnak. Odább serbet-

árusok járnak fehér kötényben, ez itt aludttejet, az édes-

séget, amaz pogácsát vagy jeges vizet s Ízletes gyümölcs-

lét kinál. Lobogó tüzeken üstök füstölögnek, mikben

egyik fz, másik süt, a vendég soha sem hiányzik. Emez

mint egy eleven kigyót tekergeti nyakára s meztelen

karjaira a nyulékony czukrot, s ki mennyit akar, any-

nyit vesz el belle. Platánok s czyprusok hvös árnyé-

kában n és férficsoportok üldögélnek, kéjelmesen szíva

az illatos dohány füstjét, s egy-egy zörejre az ágak

közé fölpillantva, ha nem esik-e le valaki azok közül kik

oda másztak föl, hogy az egészet e magasbul jobban

láthassák. Az ut mellett, mely Nicodemia felé visz, fek-

szik egy nagy temet, mely ilyenkor a nézk sokaságá-

tól elborítva mintegy megelevenedik, él és holt, ember

és sírk összevegyül, s a tarka öltözet élket a kifes-

tett turbános síremlékektl alis lehet meirkülönböztetni.
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Mig a kíváncsi nézk sokasága türelmetlenül várja az

iníTulást, a zarándokok sietve foglalkoznak ;
ez búcsút vesz

véreitl, az rakosgatja pogyászát, ez gyermekét csókolja

meg utószor, az még valamit feledvén el, nejét inti visz-

sza° ez visszanéz a szép Sztambulba, hol kedvesei vannak,

az a messze ismeretlen távolba mélázva tekint mint egy

homályos jövendbe. Minden jelenlévt foglalkoztat a

nagy látvány, a néz mulat, a zarándok gondolkodik,

csak a néma sírkövek nézik hidegen czypruszaik közül a

maradókat is, a menket is.

Végre megszólal a katonai zenekar, jajgató keleti

dalt fúva, mintha búcsút mondana, s a menet elindul.

Ell mennek a lovak, öszvérek, púpos tevék, szamarak,

megterhelve sátorokkal, létrákkal, ládákkal s kosarakkal,

mikben a sereg elesége van. Némelyik bársonynyal bon-

tott ékes szekrényt visz s fején fekete és fehér toUbok-

réták lengenek. Ezeket a szolgák, cselédek, szerecsen

rabszolgák követik. Utánok jönnek a zarándokok: azok,

kik a búcsút már egyszer megjárták, zöld turbánt vi-

selnek, mindeniknek kezében van egy vándorbot, soknak

vállát egy bárány, kecske vagy zbr fedi, a legnagyobb

rész rongyos, de festi köntöst hord, és egy hosszú póz-

nát, melynek végén kosárka függ, melybe a jó szivü

kegyesek adományaikat liányják. Látni itt mindenféle

népet, mindenféle viseletet : cserkeszt, bosnyákot, törököt,

arabot, afrikait, herélteket, derviseket, s egymás mellett

halad a szegény gyalog, mezítláb, és a gazdag, ki izmos

teve hátán selyemerny alatt árnyékban élvezi a dohány-

zás andalító kéjeit. Némelyek nemes eredet méneken

lovagolnak, gyöngyházas hosszú puska függ vállaikon,

övük tele trökkel, s nyergeik hüvelyébl ezüstös pisz-

tolyok ragyognak elö. Végre jönnek az állatok, melyek
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a szultán smás elkel basák ajándékaival vannak meg-
terhelve. Ezeket a Szurra-Emini és fegyverzett nagy
kísérete követi, és egy katona osztály, de mely utóbti
csupán pompa kedveért van itt, mert ez a karaván els
állomásától a fvárosba visszatér.

En is egész odáig elmentem, s másnap hajnalban
egy dombtetrül nézem, mint folytatta pusztai útját a
magára s sorsára hagyott karaván. Egy nyomtalan
ösvényen párosával vagy egyenkint menvén állat% ember
egymásután, ez 50,000-bl álló sereg oly hosszú vona-
lat képezett mint egy keskeny patak, mely kigyózva te-
kereg át egy homokos lapályon. Eleje a vonalnak a
távol ködében már rég elveszett, mig közepét s végét
csendesen mozogni s haladni láttam. E látvány nekem
oly bánatos volt. Szivemet ellágyulni éreztem. A hit-
ben, bár az ne legyen a mienk, van valami magasztos.
Vallásuk igy rendelvén, bátran s nyugodtan mennek k
a nagy útra, elhagyva szüleiket, niket, gyermekeiket,
félbeszakitva dolgaikat, terveiket, s megválva a bájos
Sztambultól, a kies öböl hullámainak édesen mormogó
zúgásától, a platánok hüsében csörg knttól, éget hség-
ben, kietlen pusztákon, folytonos magányban majdnem
hat hónapig utaznak, hogy egy gondolatbeli jót cseleked-
jenek. S ki tudja, visszatérnek-e V A faradság sokat
kimerit. Néha tápjok fogy el, többször vizet nem talál-
nak. A sivatag nem nyújt betegnek puha ágyat, a
számum dögszél az egészségest is megöli. Ha oroszlá-
nok s tigrisek körmei ellen van fegyverök, de gyakran
áldozatai lesznek rabló tribusokuak. igen sok nem látja
közülök többé kedves szülföldét, egy bizonyos évben
belölök 40,000 holt el útközben!

E búcsút pusztákban járó karaván sereg az emberi
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élet leghívebb képe a íölclön. Esténkint egy kut s né-

hány pálmafa körül megtelepedvén, tábort képeznek és

ezer meg ezer sátort emelvén, ugy tnik ez fól mint

egy város, mely varázsütésre támadt. De másnap haj-

nalban mindez eltün, nyoma sem marad a pusztában,

kivéve a tzhelyeket, melyek még soká füstölögnek

magokl)an.

Mint az elment karaván csapat üres tzhelyén,

ugy állunk a megholt ember és az elveszett nemzetek

s birodalmak mögött és álmélkodva sóhajtva kérdjük ma-

gunktól : itt élt ö, itt állottak ezek, és hova lettek?

XIX.

Sztambulból elutazom. Hajón a dervissel újra találkozom. Véleménye Magyaror-

szágról. A tórök birodalom történetét vels kivonatban elbeszéli. Megmagyarázza,

hogy a török állodalom alapelve szabadság és egyenlség, hogy a szultán nem
korlátlan ur. s vallási dolgokban nem bir pontifex hatalmával. Gondolataim a tö-

rök birodalom jövjérl. A Dardanellák.

Hiában, gyarló az ember, elvégre mindonnel bete-

lik, líár Sztambul jiáratlan világváros, örökké kies vidék,

kezdtem szépségeit megszokni, liiányait megunni. Újra

ert vn rajtam azon csggedtség és fjíjdalom, mely ha-

zámból kizött. A szerint a mint c keleti élet megsznt

nekem uj lenni, a bús emlékezet homályos fátyolával,

mint halotti lepellel boritá el fájó lelkemet, s mind-

untalan otthonra, és hon hársfák árnyékában ama sirdomb-

csoportra gondoltam, mely hazámban egyetlen birtokom.

E csodás világ itt egy idre eirészegité olmém^t.

De ez sem tartluitott örökké. Mi tartós az életben V Mi

nem üres s múlékony csalódás V Boldog, ki szépen álmo-
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dik és késn ébred. Egy ilyen álom volt az én életem

itt ; váratlan pompa, ismeretlen szokások, az emberi

alakok öltözetek, épületek változatossága, a természet

csodaszépsége, a tenger zúgása, az ég tisztasága, mind

ez elszórakoztatott, mint uj tárgyak s játékok a siró

gyermeket elszórakoztatják.

Midn a tavasz zöld pásittal s virágokkal boritja

be a sírhalmot, némileg megvigasztalódunk. De szszel,

midn a szél azokat megbervasztja, s száraz kóróin kivül

semmi sem marad, a kopasz domb kietlen tekintete szi-

vünket újra s még jobban elszomoritja Lelkem s képzel-

désem élénk foglalkozása volt az, mi itt bánatomat egy

idre' velem elfelejtette, de az erejébl vesztvén, ez annál

sötétebben lépett föl, s már nemcsak mint bánat, de

mint szemrehányás is, hogy felejteni tudtam.

E perez óta Sztambulban nem volt nyugtom. Hová

menjek? Nem tudom. Mi után vágyok? Nem ismerem.

Mi és merre vonz ? Semmi különösen. Én nem hasonlítok

fecskékhez, darvakhoz, s a költöz madarak seregéhez,

melyeket tavaszkor és szkor titkos vágy uj uj hazába

von, én szél és felh vágynék lenni, mely hol magasan,

hol alant, hol keletre, hol nyugotra száll, s bár megálla-

podik néhol, de sehol nem telepedik le ; hazája a világ,

kedve a szabadság, ösvénye a 1 e v e g -é g. Talán

Jordán vizét s Jeruzsálem falait nézem meg, vagy Egyip-

tomban a titokteljes Szphinxet, az óriás pyramisokat,

Thébe s Memphisz roppant templominak borzalmas om-

ladékait, — a csodák ez országai, a temetk e birodalmai

azok mik némileg vonzanak.

Mit csináltam? Követtem bujdosási vágyamat, s

épen egy török gzös lévén Szmyrnába indulandó, rajta

magamnak egy helyet bérlék. A hajónak ugyan még
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azon este útra kellett volna erednie, de egy kormány-

sürgönyre várakozván, az éjjelt az öbölben töltöttük. Csak

más nap hajnalban vontuk föl vitorláinkat, s én korán

a hajófedelen valék, hogy Sztambul gyönyör tekinte-

tén még utószor legeltessem szemeimet.

Pompás nyári reggel volt, a tenger csendes, a

szél kedvez, az ég tiszta, s hajónk, mint egy eleven

hal, vigan metszé a ragyogó hullámokat. Midn az ó

Szeraj-foknál a Marmara tengerbe fordulánk, dörögve

szólaltak meg viszhangzó ágyulövések, miknek ismétl

hangjai a távolban tompán elenyészvén, a sugár mina-

retek— ezekrl a muezzinok cseng szózati hivák imád-

ságra a hivket. így kezddik itt minden nap , isten

nevével költetnek fól az emberek.

Röpülvén hajónk, még egyszer szemlét tarték a báj-

világ tündérszépségeinek összegén. Csaknem érinté az a

Szeraj falában azon lejt nyilast, melyen — a monda

szerint, — a htlen odaliszkokat, egy kígyóval s egy macs-

kával zsákba kötve a tenger hullámiba tasziták. Hány

ilyen kecses testnek volt e nyilas utolsó iitja !
.lobbra

emelkedik a viz közepén Leander tornya, mely mint egy

fehér alabástroni-oszlop kél a kékl habok mélyébl;

tul az ásiai oldalon, a festi Szkutari hiíta mögött egy uj

roppant katonai laktanya tnik fól száz meg száz abla-

kával, izmos tornyokkal szögletein, mik fölött a félhol-

das zászlók veres szinben lobognak ; tovább a tenger

rezg hullámain a fejedelmi szigetek csoportjai leszállt

felhkkint úsznak, és messze, igen messze a bithyniai

Olymphegycsúcsok hóval boritva tündöklenek, a kel

nap sugaraitól rózsaszint kapva ; balra, az európai ol-

dalon hajónk vitorlája csaknem érinti a fekete kfalat,

mely még a rómaiak korábul való, sorából busán te-
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kint le ránk rovátkos falaival, a barna hét-torony,

hova egykor a követek, zárattak ; lábait a vén épületnek

a mormogó tenger nyaldossa, míg hátával egy emelke-

dett halomnak dl. A törökök Jedi-kulé-nak, a görögök

Heptapurgou-nak nevezik. Öreg már, még Zeno császár

épité, tehát omladozó félben van, de váralaku, nehéz,

sötét tekintete annyival szebb hatásn, mivel föltn ellen-

tétet képez azon lebeg, ragyogó kúpokkal s gyertya-

szál könnyüségü minaretekkel, melyek mögötte Sztambul-

ból ifjú életben s mosolygó szinben emelkednek.

Azonban hajónk haladt, haladt, s a szerint távozott,

vonult vissza Sztambul is. De még órákig csodálhatám

szépségeit ; a szerint, a mint ösvényünk fordult, változók

a kilátás is, s minduntalan egy uj kép volt az, mi sze-

meimnek mutatkozék. Ha egy része eltnt, más tnt
el, az egésznek rajza majd közeledett, majd távozott,

most kinyílt egy öböl, majd egy fok emelkedett föl, s

az egész egy színpadi tetszs diszitmény volt, mely fel-

von áskint változik. De apródon kint szemeim ell elvesz-

tem a kedves kioszkokat, mik a tengerben fürödnek, a

halmokat függ kérteikkel, a platán, orgona, figti s

jázmin bontotta hegyoldalokat, a márvány mosókat nap-

fényben ég érez kúpjaikkal, a magas fehér minareteket,

a komoly cziprusokat köribúgva galambok seregétl,

a tarka szin házak amphitheatrumát, s végre a galatai

s itj szeraji torony is eltnt a távolban, — a szép álom-

nak puszta emlékezete élt lelkemben.

Utazóink legnagyobb része muzulmánokbul állt,

kik nem örömest búvnak szobába, hanem inkább kedvel-

nek a hajófódelen puha sznyegekre letelepedni. S mi-

után pogyászaikat nem adják a kapitánynak át, hanem
tanyáik körül felhalmozzák, képzelhetni, hogy annyi
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láda, kosár, nyereg, lószerszám, bútor, fegyver, sznyeg

közt sétálni mi tér sem marad. Kivált ha még hárem

is van, mely körül egy sátort vonnak fel, s ajtajánál egy

szerecsen rabszolga fegyveresen ül, ki vad tekintettel

kerget el mindent, ki a sátorhoz csak közeledik is.

Sétálásom közben a nagy árbocz tövénél egy der-

vist vevék észre, ki épen arczra borulva imádkozott. Ez

volt oka, hogy arczát nem láthatám. Csak késbb vetek

ismét történetesen rá egy pillanatot, s szeme ennyimmel

egyszerre találkozván, Ali barátomat ismertem föl benne.

Nem mondhatom, mennyire megörvendeztetett e

véletlen találkozás. Huszonnégy óra óta az egyedüllét

terhe iszonyúan nyomta keblemet. Soha nem éreztem

ennyire a közlekedés szükségét, s hiában tekintek körös-

körül, nem találtam embert, kit ismertem, vagy ki engem

ismert, avagy a kivel megismerkedni kivántam volna.

Valóban rohanva ugrottam hozzá, s oly szenvedélyesen

öleltem magamhoz, mintha apám lett volna. is nagy

örömet nyilvánitott, bár komoly méltóságát nem vesz-

tette el, csak szemei lángoltak sz szemöldjei alatt. A
körüllévk pedig bámultak, midn látták, hogy egy ke-

resztyén s egy dervis oly forrón összeölelkezik.

»(.)röminel látom, hogy találkozásunk öuuek is ked-

ves, — mondám én, — de hogy van az, hogy önt e vélet-

len kevésbbé lepi meg?«

»Mert én meg voltam gyzdve, — feleié , — hogy

mi még az életben találkozni fogunk. Hol és mikor V

azt nem tudtam, de hely és id a dologban nem az, mi

figyelmet érdemel. Tudja ön miért kellett nekünk a föl-

dön találkoznunk?*

»Mert szeretettel viseltetünk egymás iránt.«

»Nem.«
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»Mert a sors iigy akarta.

«

»Ez oly felelet, mely mindenre illik, de semmire

•sem álll.«

»Mert a végzet könyvében igy volt megirva.«

»E válasz egy az elbbivel, ön csak a szót változ-

tatta. Különös, hogy önök nyugotiak, mindent, mi nem
az emberi akarattól függ, vagy a véletlennek tulajdoní-

tanak, mintha történnék egy magasb ok nélkül valami,

vagy pedig azoknak keresésében a földi élet anyagi

viszonyain tul nem mernek menni. Hiszen az élet e

földön csak egy oly tünemény, melynek szül okai isten-

ben, a lelki világ örök törvényeiben keresendk. Az

anyag a földön támad s enyész is el ; majd elválik, majd

összerokonul, és igy módosul bizonyos törvények szerint,

miket az ész, ha búvárkodik, képes mind kitalálni, mind

meghatározni. De nem ez az eset a lélekkel és szivvel,

a gondolattal és érzeménynyel. Ezeknek természete
túlvilági, melyek valódi ismeretére elvont szemléldés

vezethet. A lelki dolgokhoz a kulcs az égben van,

ki itt kezdi vizsgálódásait, csak az fogja a lelki embert

érteni, s megmagyarázni, benne mi másoknak homá-

lyos. Azt gondolja ön, hogy például szeretet s gy-
lölség az emberekben a földön támad ? csalatkozik. A

lélek ezeket s egyéb tulajdonait magával hozza onnan,

honnan ered, A lelkeknek sokféle seregei vannak; me-

lyek ott rokonok, azok itt alant is rokonszenvet éreznek

egymás iránt, s ha távol vannak is, nincsenek elválva,

ha nem látták is egymást nem ismeretlenek egymásnak,

de a kik ott elkülönözvék, azok itt a földön is mint ide-

genek haladnak el egymás mellett. Ezért midn én önt

elször megláttam, ugy fogadtam mint lelkileg régi isme-

rst a túlvilágból, kitl elválni mindig fájdalmas, de
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találkozni vele nem meglep, hanem természetes, mint termé-

szetes ha két ismers utas ugyanazon ösvény különböz

fordulatain hol itt, hol ott találkozik. Én tehát, ha nem

reményltem is önt látni, de soha nem ütközöm meg, ha

embert látok ugyanazon lélek-családból, melyhez

•én is tartozom.

«

E pillanattul fogva én nem menék le hajószobámba.

Csendesen a dervis mellé telepedém a puha sznyegre, s

ö mint egy szives házi ur illatos kávéval, dohánynyal,

bárány-czombos rissel ellátván , niig a hajó lágyan

haladt a nyugalmas tengeren, mi folyvást beszélgeténk,

ugy hogy álom szemeinkre egész éjjel nem jve.

Szmyrnába, onnan Bayruthba, innen Bagdadba szándé-

kozék, hol a szerzetnek, melyhez tartozik, hat hét múlva

nagy gylése fog tartatni.

Szórakoztatni óhajtván bánatomat, minek boron-

gását arczomon mihamar észrevette, nemzetünkrl s ha-

zánkról tudakozódott, ugy hogy ezeknek csaknem egész

történetét el kellett neki beszélnem. türelmesen hallga-

tott mint egy néma szobor ; a török igen tud hallgatni,

csak néha-néha, midn eladásom lankadt, szóla közbe,

s oly mély és messze vágó kérdéseket tn, mik nem
egyszer zavarba hoztak. Ki veheti rósz néven, ha az

ember dicséri nemzetét V ha lángoló ecsettel rajzolja szen-

vedéseit ? ha okát ezeknek másokban, és nem nemzeté-

ben keresi ? A török szomszédság gyászos s vég követ-

kezményeiben eldönt levén hazánk múlt és jelen sor-

sára nézve, alkalmasint többször túlcsordult panaszom

keserv-pohara, s lehet, hogy épen a török nemzetre is

kiömlött. Mint egy hiv r, ki gondosan felügyel a

kincsre, melyet rábiztak, rendesen ekkor szólonga rövid

kérdéseivel közbe. És én siettem azokra válaszolni ; csak
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késbb vévén észre, hogy minden kérdése egy csel, egy

hurok volt, hogy mindenik egy szokratesi mesterfogást

rejtett magában, ngy hogy nem egyszer képtelen valék

szegény nemzetem s hazám roppant politikai hibáit elpa-

lástolni.

»Igaz, monda a dervis, mi török és magyar, szá-

zadokon keresztül sokat ártánk egymásnak kölcsönösen,

s mi nektek többet, mint ti nekünk. De miért? nem
mivel katonánk vitézebb, a vezérlet okosabb volt, hanem

a hadviselés gondolata volt jobb. Mi mindig az ellenség

földén hadakozánk, ez roppant elny, mert mindig azon

nemzet szenved többet, melynek országában a háború

folytattatik, megveretve visszavonulánk és ti nem zte-

tek, gyzve uralkodánk nálatok.

»Polgári és mveltségi fejldéstöket megzavarhat-

tuk, de bizony nem mi vagyunk okai, ha mind értel-

mileg, mind politikailag nagy nemzet nem levétek. Ti

már öt század óta valátok keresztyének és tagjai az eu-

rópai státuscsaládnak , midn mi Európába jövénk he-

lyet foglalni. Szabadok valátok igaz, de ezen kivül az

ipar, mvészet, szorgalom mi kincseivel birtatok? Mi

nagy müvek s emlékek pusztítását vethetitek szemnkre?

Becses képtáraitokat égettük össze? Érez szobraitokat s

nagy embereitek márvány emlékeit romboltuk le? Ki-

rályi lakokat, fényes palotákat dúltunk szét? Nevezd

meg ama hires egyházakat, miket sajnálva emleget a

romjain ül utókor ! Valóban, dics épületekkel hazátok

soha sem ékeskedett. Hegycsúcsok tetejét számos lovag-

vár koronázta, de ha ezek nem állnak többé, jól tudod,

hogy nem a mi vétkünk. Virágzó édent sem találtunk

mi országtok földén, hogy annak elpusztításával vádol-

hatnátok. Sárbúi épült, s náddal és szalmával fedett fal-
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vakat találtunk mindenütt , melyek , lia ma leégnek,

másnap hasonló alakban könnyen felépülnek.

»De ha ma eltnne, ha pár század eltt eltnt

volna a török a földrül, hol élt, fényesb létnek hagyná

nyomait maga után. Mi a keresztyén egyházakat min-

denütt kíméltük, csak Görögországban s egyebütt a szob-

rokat mint bálványokat, a templomokat mint a bálványo-

zás szentségtelen helyeit nem. Népünk lelkében oly

szenvedélyesen él az egy isten tisztelete, hogy az a

bálványokat semmi alakban nem trheti. Rombolván

azokat, nem a mvészeti szépet, de az otromba bálvány-

imádást gylölte, öltözte legyen fel ez bár a görög ízlés

kellemteljes alakait.

»Távol legyen tlem nemzetemnek érdemet tulaj-

donítani, melylyel nem bir, vagy birodalmunkat mvelt-

ség, épületek, emlékek pompájára s nagyságára nézve a

rómaihoz s görög ó világhoz hasonlítani. En a mienket

csak a magj^arhoz hasonlítom. Szerény válasz ez önnek

vádjaira. Én Magyarország minden részeit átutaztam, s

meglepett benne nem az a mije van, de a mi benne

hiányzik. Miért nincsenek nagyszer emlékei ? Az érdem

hiányzik, vagy mvészek nincsenek? Hol vannak a kór-

s tápházak s más jótékony intézetek V Szkölköd, beteg

nincs, vagy a gazdagok szívtelenek? Magyarországnak

egykor hatalmas fejedelmei voltak, de akár hova tekin-

tek, nyomaikat nem találtam. Hol vannak a fényes

paloták, mikben laktanak ? Hol a királyi sírboltok ? Hol

amaz óriás épületek s intézetek, nagy elmék vagy nagy-

szeszélyek bámulatos mvei ? Megfoghatlan, hogy egy

oly dús ország kincse annyi századokon keresztül semmi

nagyot nem teremtett, hanem nyomtalanul elpárolgott

mint köd és felh.

Szemere IV. /7
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»Mi legalább egy eszme, a vallás eszméje által uagyok

valáiik. Sztambul nemcsak tüudéri kiessége , hanem

templomainak pompája és sokasága által is világ-város.

Nézzen ön vissza reá, még innen jól látni ama lebeg

kúpok s sugáregyenes minaretek házait, mik egy nép

él hitérl tesznek dics tanúbizonyságot. De nem

Sztambult választom én összehasonlítási tárgyul önök

hónával, maga Bruszsza, Adriánopol, Bagdad, Damaszk

egyenkint több fölséges épületet s számosb iskolát és

jótékony intézetet mutat fól, mint a keresztyén Magyar-

ország összesen. És önök minket neveznek barbároknak,

önök, kik történeti s épitészeti emlékekben sem mérkz-

hetnek velünk, és minket, kik sok becses hagyományt

szétrombolánk, igaz, de sok ujat, sok jelest, sok nagy-

szert is alkotánk . . .

Itt a dervis elhallgatott, mert a napra föltekint-

vén, észrevette, hogy a második könyörgés ideje elér-

kezett. Tehát megmosakodván, imádkozott s valameny-

nyi török, kik a hajón voltak.

Ezt elvégezvén, reggelizénk s utána . kávézván és

illatos dohányunk kék bodrait mélázva eregetvén a légbe,

egy görög zenekar édes dalai mulattattak. Ezek nemcsak

hangszeren játszanak, de egyszersmind énekelnek is,

st utóbb néhány közülök átöltözik s mindenféle buja

mozdulatú lánczokkal szórakoztatják a nézket.

Bár nyilt tengeren soha sincs tikkasztó meleg, a

zúgó hullámok hs fuvalma folyvást mérsékelvén a lé-

get, azonban délután a legtöbb török azon szenderg bol-

dog létnek adá át magát, mit k ki f-nek {— dolce far

nieute) neveznek. Csak mi ketten beszélgeténk folyvást

majd egy, majd más tárgyról, mig végre a társalgás a

török nemzet történetére fordula.
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Kíváncsi valék liallani, mint itél magokrul egy oly

tapasztalt s tudós ember, mint e dervis volt. Szmyrnába

érvén, els dolgom volt röviden naplómba irni fól ezt

ugy, a mint o nekem elbeszélte.

»Ti azt hiszitek nyugaton, — monda a dervis töb-

bek közt, — hogy a török nemzet a puszták méheihez

hasonló, melyek történetesen összegylnek, megszaporod-

nak s az erdt és mezt elboritjákV

nem, birodalmunk alkotása nemcsak sok vért,

de sok eszélyt, sok értelmi ert is kivánt.

Tekints arra kelet felé Asiába, oda, hol ama szép

hegyeket látod kékelleni, ott van Hruszsza, az a mi s-
városunk, st, nemzeti értelemben az a mi szent váro-

sunk. Ott fekszik az els hat szultán, és körültök

huszonhat fejedelmi herczeg, sok régi vezérek, begler-

bégek, basák pompás mauzóleumokban, és kivülök még

sok száz tanár, biró, tudós, orvos, zenész, költ, szónok,

s a leghiresb hittudók, kik nálunk mint szentek tisztel-

tetnek. Nem hiszem, hogy nemzet birna várossal, mely

annyi földi és szellemi, s hazai értelemben hozzá tartozó

nagyság emlékeit igy együtt birná. A vándor, ki mesz-

szirül j, megdöbben, midn ennyi nagy név, nagy érdem

mellett elhalad. Bruszszán még tul van egy nyilt mez,
a hajdani liitliyuia déli részében, a mostani szultán-

on! kerületben ; e mezt Jenicser-nek liivják.

Itt történt 1280-ban, hogy egy török deli ifjú, neve

Ozmán volt, 444 lovaggal utazék, visszamenben lévén

oda, honnan sei egykor kiköltöztek. 8 a mint utazék,

ama mezn két sereget láta csatázni, melyek közül az

egyik sokkal kisebb volt a másiknál. Ozmán nem ismer-

vén a feleket, sokáig habozott, mit tegyen, végre egy

nemes érzésnél fogva a gyöngébb részhez állott, és

7*
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beavatkozása a csatát ennek javára dönté el. Kit dia-

dalra segite a mongolok ellenében, Aleaddin, a seldzsu-

kok szultánja volt.

E szolgálatáért Aleaddin neki a szultán-ni mez-
séget ajándékozá, e térke most a török birodalom egy

falucskáját alig teszi.

Ez vala ama kis pont, honnan a növeked török

nép a földet helyében megingatta.

Igaz, egymásután következ tizenegy nagy szul-

tán kormányozta 258 éven keresztül az ozmán birodal-

mat, szerencsés és ritka tünemény, milyen alig fordul

el valamely nemzet történetében.

Ozmán és utódai elbb egy váracskát foglaltának

el, aztán többet, aztán tartományokat, aztán nevezetes

városokat, utóbb a fohér (mostani Marmara) tenger

partjáig terjeszkedének ki, készítenek talpakat és töre-

dékeny sajkákat, s ezeken egyes szigeteket rohanának

meg, rajtok átevezének a Boszphoron s ott hóditgatának^

késbb várakat épitgetének a tenger mellékein, s mind-

ezt fokonkint, lépésenkint, egymásután hajták végre, és

rövid 172 év múlva azon Ozmánnak, ki nem is saját

birtokán legeltette juhait, utódja II. Mohammed Consztan-

tinápolyban, a görög hit és hatalom omladékain, mint

császár székelt.

És nem telek bele összesen harmadfél század, egyik

táborunk, több mint 20,000-bl álló, Bécset vivta, hajó-

hadunk Marseillest ; az afrikai part északi vonala Gibral-

tártól a pyramisokig a félholdat uralta, Jerusálem és

Bagdad falain zászlónk lengett, három világrész legszebb

része mienk volt, s kik tlünk nem függtek, azok is ret-

tegtek hatalmunktól.

De hol vette e marok nép ama roppant sereget ?
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hol e szegény nemzet a kincset hozzá i hol e tudatlan

pásztornép a képességet e nagy dolgokra? Épen e kér-

dések bizonyítják, hogy a török világbirodalom alapítása

s fentartása nem j)usztán durva, hanem nagy értelmi

«rvel volt eszközölhet.

A mely tartományt a nemzet meghódított, annak né-

pét rabbá tévé. A nket kiosztá a férfiaknak, mi a népes-

séget szaporitá, a férfiakat dolgozni kényszerité, mi a közgaz-

daságot neveié, az ifjakat s figyerniekeket fegyverviselésre

oktattatá, mi által hadi ereje növekedék. És a meghó-

dított országok lakosait, részint hogy vegyittessenek, ré-

.szint, hogy ekkép össze ne forrhassanak ellene, egyik

helyrl a másikra átülteté, az ásiaiakat Európába hozá

át, a keresztyéneket pedig Ásiába vivé ; igy a keresztyén

s muzulmán népesség számított összeelegyitésével erejét,

a központi hatalom irányában, mindkettnek megtörte,

egyszersmind a keresztyénség megszakadozását is eszkö-

zölvén.

Gyakran nem birta a szultán a meghóditott tar-

tományt megtartani , ekkor ugy bánt vele , mint a

kincses ládával a rabló, kiürité, azaz népét magával el-

hurczolta s mint egy hasznos növényt a birodalom bel-

sejébe átültette. Ez által azon másik czélt is elérte,

hogy a néptelenült tartomány ellenállani jövendre is

tehetetlenné ln. Kegyetlen , barbár rendszer ? Nem
tagadom. De kérdem, melyik h<)(litó nem kegyetlen, s

melyik hóditás nem barbár? Napóleon hódításai Európií-

ban, az angoloké Indiában, mérve az uj kor nézeteihez,

nem voltak kevésbbé kegyetlenek. Csak azt akartam be-

bizonyítani, hogy a török eszélyesen haladt elé dolgai-

ban, nem volt elég népe, tehát nemz, szül, mun-
kás, had képes népet gyjtött, ugyan az által szóm-
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szédait s elleneit is meggyöugitvén egyszersmind. így

szerzénk mi népet.

És pénzt, kincset hogy ? Mely országot legyzénk,

abból mindent elhordánk, mi értékes volt, — csak hlt

helyét hagytuk ott. Békét és frigyet soha nem köténk

nagy ajándékok biztosítása nélkül, ezt megkívántuk,

még ha vesztettünk is. Midn valamely országot meg-

tartani képesek nem valánk, legalább adózóvá tevk.

Magától az országtól nem követelénk sokat, fejedelmétl

annál többet, hogy ekkép a nép haragja ne ellenünk,

hanem ellene forduljon. A távol es országok helytartói

többnyire kiszívták a népet, e visszaélést lehetetlen vala

meggátolni, részint a távolság, részint az örökös háborúk

miatt, de a zsarolás ritkán használt a bnösnek ; ha a

pohár megtelt, a piócza tele szivta magát, eljött a lako-

lás órája, s a kincshalmaz az álladalom tárába folyt. Ez

utóbbi eljárás csaknem állandó kormányszabálylyá vált,

a basák e veszélyt mindig reménylték kikerülni, és min-

dig beleestek. Egy-egy ilyen kincsgyüj telek , tiz—húsz

évi zsarolás gyümölcse, — néha egész hadjáratok költ-

ségét fedezte, melyek viszont a birodalmat uj hódítások-

kal nevelték. Mind ez ugyanannyi csatorna volt, melyen

a legyzött nemzetek pénzereje nem szabályosan, nem

pontosan, nem biztosan, de csalhatlanul folyt be a köz-

tárba.

Egész Európa nem viselt akkor annyi háborút

mint mi magunk, és pénzben soha sem fogyatkoztunk

meg, pedig szultánaink csaknem mind tékozlók voltak.

De vagy igy kellé pénzt gyjteni, vagy el kellé az uj

birodalomnak vesznie, mert folytonos hadaink közepett

a fold mveletlen hevert s igy attól adót várni nem

lehetett, mert kinek azt szántania, vetnie, mvelnie kel-
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lett volna, az összes nép télben i)iliont. nyárban pedig-

táborba szállt. így szerzettünk mi pénzt.

Még azon politikai s hadviseleti képességet kellé

ügyeink viteléhez megszereznünk, melyben a keresztyén-

ség minket felülhaladni látszott. Ezt ugy eszközülte a

török faj, hogy a görög, magyar, örmény, szerb, albán

ifjak s gyermekek, nem mint heréltek, hanem mint

mnziiliuánok fegyverben s hadviselésben oktattatván, s a

basák ndvarailian alkalmazást nyervén, nekik ugy a kor-

mányban, mint a seregben nyitva állt az ut a legma-

gasb hivatalokra. Mig szokásban volt keresztyén gyer-

mekeket adó fejében szedni, mindaddig ez volt az is-

kola, melybl a birodalom legnagyobb kormányemberei

s hadvezérei kikerültek. De átjöttek a keresztyének

közül nagy elméj emberek is. ()nöknek keser igazság,

de ugy van, hogy mi a keresztyénséget saj;ít szülöttei

által gyztük le; van ebben, erkölcsileg tekintve, valami

undoritó, mint a hu tettében, ki atyjának gyilkosává

lesz, de ha önöknél Macchiavelli nagy status-ember, ugy

nem tagadhatják, mikép e modor nagy politikai bí)lcse-

ségre mutat. E férfiak állása nemzetünk körében saját-

ságos volt. Tekintélylyel l)irtak a török nép eltt, mivel

ez a keresztyéneket tudományos embereknek hitte ; k
gylölettel viseltettek a keresztyének iránt, kik által

a]»oztaziájok miatt megvettettek ; mivel nem voltak rokon-

ságban t("»r('»k családokkal, a szultánok biztak bennök,

és mivel a törökök irigységgel viseltettek ellenük, nagy

dolgokat kellett véghez vinniök, s ers, vas karral kor-

mányozniok, ez lévén az egyetlen mód, hogy egyrészrl

magokat fentarthassák, és hogy másrészrl családaikat

megalapithassák. Mahommed, nagyvezére 11. Mohammed-

nek, Ibrahim a nagy Szolimáné, és sok más, mind idegen
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származású volt, és hirök nem volt kisebb a szultánoké-

nál, mint érdemök sem a birodalomra nézve. Orbán, a

magyar ágyús, biztositá II. Mobammednek az európai

oldalon épitett els várát, Rumeli-Hiszszárit, s 600 fontos

követ egy mértföldnyire vet ágyúi nélkül talán Consztan-

tinápolt be sem vettük volna Ekkép sikerült a török

politikának a meghóditott keresztyén népeknek nemcsak

karjait szolgálatába kapni, banem eszét s fejeit is, az

elme keresztyén volt, a tudomány is, — csak a sziv volt

török, a czél volt török, a szellem volt izlami.

De mi a keresztyén elméket nemcsak ugy birtuk,

liogy sok kitn ember szolgálatunkba állt, de ugy is,

hogy azokat az idegen fejedelmek tanácsaiban megvesz-

tegettük. A pápa keresztes háborút hirdetett, bneiket

megbocsátá azoknak, kik ellenünk fegyvert fogtak, de

mindennek néba nem volt sikere, miért? mert a car-

dinálok is, a pápa is elfogadták a szultán ajándékait.

Húsz ezer aranyat küldött nektek Róma, hogy támad-

jatok meg, tlünk az száz ezerét kapott, hogy mit szó-

val hirdetett, alattomban gátolná meg.

Hogy szultánunk a hadert föl tudá használni,

azt mutatja a roppant eredmény : e roppant birodalom,

területileg oly nagy mint : Franczia-, Angol-, Poroszország

és Ausztria együtt. Kellvén hazát szerezni, országot alkotni,

nemzetet képezni, a tábor mindig az egész népbl állott.

Igaz, nagy áldozatokba került igy a háború, de részünkre

a nagy szám többször eldöntötte a csatát, semmint elle-

neink részére a válogatott, de kis sereg. És azután

néha a mongol, tatár s más vad népfajokkal is szövet-

keztünk, melyeknek neve rettenetesb volt mint bajnok-

sága. Az adózó országok mindig tartoztak seregeket kül-

deni, melyek a csatában ugy állíttattak fel, hogy elsk
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hulltak el, hogy rajtok fáradt ki az ellenség dühe, s

ekkép a török csapatok a fo pillanatban vezettetvén a

harczba, azok lettek az áldozatok, s mienk Ion a bajnok-

ság dicssége s e végeredménynek nagy hatása volt mind

elleneinkre, mind frigyeseinkre. Midn a Boszphoron

tul Ásiában néhány népet legyztünk, azokkal átjövénk

Európába, s velk a bolgárokat, ezekkel együtt az oláhokat,

ezekkel is egyesülve, a szerbeket, l)osnyúkokat, albánokat

hóditánk meg, s valamennyivel együtt titeket magya-

rokat tiportunk le , ámbár ez legnehezebben ment.

Hadjáratunk nagy titka volt tehát a kisebb népeket

meghódítani, ezeket magunkhoz csatolni ervel vagy más-

kép, és igy folytatnifegyveres foglalásainkat.

De hadunk mindjárt kezdetben szerveztetett is.

Már Ozmán utóda, Urkhán alatt, tehát 132G táján,

földbirtok adaték tömérdek népnek azon kötelezettséggel,

hogy bármikor harczba menni tartoznak. S ez iutézvény

mindinkább fejlett, terjedt, szilárdult. Ez a hires Szpá-

hik, — török lovasaink, eredete. Hasonló eszme szerint

alapittattott, de századokkal késbben, a magyar határ-

rség rendszere, mely egykor tábortokat 100,000 ember-

rel szaporította. Ugyanazon eszme ez, melyet a muszka

zsarnok a cserkeszek ellen ujabb korban alkalmazásba

vett. Már Urkhán alatt vettetek meg az állandó sereg

alapja is, tehát egy századdal elbb, semmint azt VII.

Károly franczia király behozta. Mi sokban mesterei va-

lánk egykor Európának, kivált a hadviselés terén, nem

csoda hát, ha rendesen mi gyztünk. Urkhán alapitá a

janicsárokat is keresztyén gyermekekbl. Ez is egy ra-

vasz, csaknem erkölcstelen eszme, mit a sziv kárhoztat,

de a politika csodál. Kezdetben e sereg kevésbl állt,

mint nálatok az udvari testrség, de mindig lényegesen
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különbözött tle abban, hogy a janicsárok mind vallásra,

mind vérre nézve különbféle eredet emberekbl válasz-

tattak, és abban, hogy mihamar e testület nem egy kis

osztálykát, de egy tábort képezett.

A szultánok uralma, kétségkívül, zsarnoki és tisz-

tán katonai volt, annak kellett lennie ; hódításra számi-

tott hatalomnak csak egy arisztocratiára, katonaira le-

hetett támaszkodnia, és ez volt a janicsárok serege. Ké-

sbb a római praetorianusok szerepét játszotta ez. Mely

szultán ezt birta, az mindent tehetett. Eredete a többi

törökökétl különböz lévén ; elszigetelve volt a iiéptU

melyhez családi viszony által nem köttetett, a hatalom-

hoz sem kötötte egyéb a kincsen kivül, melylyel eláraszta-

tott, és a kiváltságokon kivül, miknél fogva a kormán}'-

hatalom valóságos részesévé vált. S addig birta a szul-

tán, mig képes volt fizetni vagy vezetni, vagy mig nagy

tettekkel tündöklött maga ; egy roppant buzogány volt^

hasznos fegyver egy óriás erej fejedelem kezében, de

haszontalan, st veszélyes gyönge marokban. Valóban,

midn a megholt szultán ket lemészároltatta, saját jobb

karját vágta le, mely az embernek nélklözhetlen tag-

jai közé tartozva, meg kell gyógyítani, de elmetszeni nem
szabad, mivel kipótolni nem lehet.

«

Itt a vén dervis elhallgatott. Sokáig gondolkodott

magában. Osz szempilláin mint fényes gyöngy pergett le

néhány könnycsepp.

»Egykori derék bajtársimra emlékezem, — monda
néhány pillanat múlva. Áldott legyen emiékezetök. Ok
voltak a mi birodalmunk hsei, oszlopai. Ha bánni tud-

tak volna velk, a jövendnek meg lehetett volna ket
tartani. Ha a nemes vér mén szilaj, meg kell-e azért

ölni ? Nem gazdájában van-e a hiba ? . . ífju éveimbl
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tizenkét esztendt tölték velk. Mi gyönyör élet volt

táborukban ! Maga a nemzet szive dobogott, vére lobo-

gott benne. E lelkes sereggel énekl, tánczoló dervisek,

imádkozó, buzditó papok jártak, zenészek dobbal és fu-

rulyával, és költk, a t ü r k i k, szavalók szerelmi és elmés

dalokat, az i 1 a li i k (= isteniek), kik szent hymnuszokat

zengedeztek. Ti keresztyének a fanatizmus jeleit, a ke-

resztet, melleiteken, mi a fanatizmust sziveinkben hor-

dozzuk. Ha az összes török nemzet egy tábort képezett,

e tábornak lelke a janicsár volt. képviselte leghbben

azon két nagy eszmét, mi által nemzetünk akkor min-

den más európai nép fölött állt : a hitet és a ne m-
zetiséget. Ezért gyztünk mi hajdan mindig, mert

csak mi bennünk élt elevenen ama két nagy eszme, ési

mindig az elv, a lelkesedés gyz, soha nem a puszta

fegyver.

Különben, a török nemzet helyzete veszélyes is volt.

Európában a Fekete-, a Marmara- és az Archipel-tenger

szélein telepedett meg, Afrikában a Középtenger partjain,

Asiában is a tengerre esö vidékeket foglalta el. Attól

tarthatott mind a három világrészben, hogy a Ijeljebb

lakók rohama által a habokba fog tolatni. Hasonlitváu

e szerint helyzete azon emberéhez, ki egy mély viz part-

ján ül, és beléje szorongattat) k ; a török háborúk föladata

volt nemcsak az elfoglalt helyet megtartani, de terjesz-

kedni is, mivel, ha nem terjeszkedett, ha nem ersbödött,

minden pillanatnyi gyöngülése annak elvesztet is, mi

már birtokában volt, fogta maga után vonhatni.

Természetes azonban, hogy térbeli terjeszkedése mit

sem használt volna az épület bels er.sitgetése nélkül.

A szultánok belátták, hogy miként a testnek élete

a lélek, állodalomé a vallás és tudomány. Fejedelmeink
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hosszú sorában nincs egy sem, mint nincs szultán-anya

s kevés van nagyvezér, ki az ország különböz részeiben

mosékat s akadémiákat nem építtetett volna. Bruszsza,

Adriánopol, Bagdad, Jerusálem s több más városok elbo-

ritvák ezekkel, maga II. Mohammed, a lióditó, tizenkét

pompás mosét s ugyanannyi iskolát alapított. Ugyan,

vallja meg ön, hogy, — bár keresztyén, de istenhivö, ki

mindnyájunk istene, — nem érezte-e lelkét emelkedni, mi-

dn Sztambult megpillantván , benne szemlélte azon

számtalan jótékon}^ épületeket, s ama pompás mosékat,

melyek a város fölött uralkodva kélnek ? Igaz hitrl s

szinte vallássosságrul tesznek azok tanúbizonyságot. Ki

tudja, egy városban a nép mikor imádkozik? ajkárul a

könyörgés elröppen, mint a szell, mi csekély az ember

!

de e fölséges épületek , arcra borulva , örökös s állandó

imádkozó képei a földnek.

S minthogy az izlam tanai szerint a szó jó tettek

nélkül puszta hang, a fejedelmek teljesítek mindazt, mit

hatalmuktól méltán várt a nép. Nem volt fejedelem,

ki mosókon, iskolákon kivül ne épitett volna közfürdket

mindennek, imareteket (= tápintézet) a szegényeknek,

kórházakat a betegeknek. Utazzátok be e nagy birodal-

mat, s látni fogjátok, hogy nemcsak városaink el vannak

látva kboltozatos vízcsatornákkal, de ékes kutak vannak

falvainkban, mezinken, az utak szélein is, mi itt kele-

ten kimondhatlan jótétemény, s ép oly szükséges, mint

a lég. A hegyek oldaliban gyalog kutak vannak, s min-

denféle hidak, révek, várak, ersségek, rtornyok, palo-

ták, s itt-ott a szaraczén építészet s kfaragás oly remek-

mvei tündöklenek, mik a szemlélt, ha az mvész is,

bámulásra ragadják. Igaz, ez inkább szeszély, mint

rendszer eredménye : egyik fejedelem, mint ürkhán, min-
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den építéseit Bruszsza körül emelte, másik mint Amii-

rát Adriaiiopol körül, 11. Mohammed Sztambult dicsité

mveivel, Szolimán pedig az ásiai városokat, Jerusálem-

tl Mekkáig. Jobb, hogy igy történt, mert igy a sor

minden vidékre s városra rákerült, s egy sem Ion el-

felejtve.

Fejedelmeink nem idegenek, k a török faj igazi

tulipánjai voltak. Mind szokás, mind nyelv, mind nem-
zetiség, mind vallás, mind tudomány tekintetében, szó-

val jóban és roszban, a néppel egy rokon testet s lelket

képeztek. Közülök tiz maga is költ volt, s csaknem

valamennyi a költk és tudósok pártfogója. És e példát

követték nagyjaink és gazdagaink is. A fejedelmek a nappalt

hadban tölték, az éjjelt olvasásban, költi és vallásos

munkák Írásában, és keleti s nyugati tudósokkali leve-

lezésben. II. Mohammed és II. Bajazid 30—40 költt

díjaztak rendesen, s nemcsak honi, de indus és persa

Írókat is gazdag nyugdíjjal láttak el, mint Kodzsa Dzsí-

hamot Indiában, korának legnagyobb sztylisztáját, mint

Molla Dzsámit, Persia nagyhír dalnokát, kinek éven-

kint ezer aranyat küldöttek. A mosék szószéke sem volt

szolgaság tribuneje nálunk, papjaink bátor szava a feje-

delmeket sem kímélte, ha a birodalom veszélyben forgott.

Az epigrammok s gúnyversek sem voltak ismeretlenek,,

néhány éles sorocska képes volt egy nagyvezért meg-

buktatni, mi arra mutat, hogy az észnek nemcsak be-

cse, de hatása is vala. Azt sem mulaszták el fejedelmeink,

hogy minden idnek története híven megirattassék, s az.

európaiak eltt többnyire ismeretlen történetészink

száma több százra megy, mint eposzainké is. Ha nem
minden fejedelemnek is, de minden dics hadjáratnak,

minden nevezetes ostromnak, minden nagy hsnek em-
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lékezete megénekeltetett s fentartatott költink által.

Az udvarnak az is szokásai közé tartozék, hogy irodalmi

versenyeket tartatott, azon véleményben lévén bölcseink

mondása szerint : mikép a tudomány növény, mely a

tudós vita által öntöztetik. Összehivatott az udvar 20,

50, 100 tudóst, költt, papot, ezeket ünnepileg megven-

dégelte, s miután több napokon folyt az elmék érdekes

párviadala, gazdag ajándékkal és nagy megtiszteltetésben

részesülve bocsáttattak el. A legjelesb költ szultán

nevezetet kapott s viselt, a szellemvilágban volt a

fejedelem, mint a birodalomban a padisa. A kodzsa

(= tanár) egyik állandó udvari hivatal volt, rangra

egyenl a nagyvezérivei, s az mindig a legtudósb fér-

fiakkal töltetett be. A tábori biró, egy neme a tudósnak,

a nagyvezéren kivül minden basák felett állott. Idegen

fejedelmekhez követekül rendesen tudományos emberek

küldettek ; a karloviczi béke, bár nem szerencsésen, há-

rom jeles költnk közremunkálásával köttetett meg. Mi-

kusdzsi, ama hires csillagász, kinek müvét mind e napig-

lan egy keleti iróé sem haladta felül, II. Mohammedet

táborozásiban mindenütt kisérte, s jeles munkáját is

csaták éjjeleiben irta. Ugyané fejedelemnek hét nagy-

vezére volt tudós. Atalában magas hivatalra biztosan

embereinket csak a tudomány vezérelte, ugy hogy mi

elmondhatjuk : a nép harczolt, a bölcsek által vezéreltetett.

Nem annyira a hit mint inkább, a tudomány kép-

viseliként tettek szert oly határtalan tekintélyre ulemáink.

Tetteikbl több nagyszer vonást emlithetnék. Midn
Ibrahim szultán egészen a bujaságnak, henyeségnek, té-

kozlásnak adta magát, az uleniák voltak azok, kik egy

mosóban összegylvén, a népet és katonaságot egybehív-

ták, kijelentvén, hogy a birodalom veszélyben van, ha a



— 111 —

szultán le nem tétetik. Mit hasznúi nektek utódja, a

hét éves Mohammecl ? — szóla ennek anyja Haneíi-hez, az

anatóliai nagy biróhoz. És ez határozott méltósággal

feleié : »Irástudóink kimondása szerint nem uralkodha-

tik egy nagykorú sem, ha az bolond, de igen a gyermek,

ha ez okos,« És niidon Hanefi ós Abdulasis a nagy-

mufti a szultánhoz elmentek s ez trónjáról lemondani és

az ablaktalan tömloczbe bemenni vonakodott volna, a

nagy-mufti komoly szilárdsággal monda neki : »Nem, te

nem vagy többé padisa, mivel a jogot s hitet semmibe

vetted, a világot pedig megrontottad, te iddet kéjben

és játékban töltéd, a közpénzt hivságokra tékozlád, he-

lyetted a birodalmat megvesztegetés és kegyetlenség

igazgatták.* És néhány kinos nap múlva a két tör-

vénytudó a szultánt saját bakója által fojtatta meg. Ki

és mi adta nekik e szörny hatalmat? Azon hazafiúi

s tudós tekintély, melylyel a nép eltt birtak. Ilyen

nagy forradalmak gyakoriak történetünk évlapjain ; e

szerint öregeink s értelmeseink intézkedtek, s a nép,

mint egy országos tanú, hallgatva nézte, mit bölcsei tnek.

A török álladalomnak alapja a demokratiai elv

:

minden muzulmán egj'^enl, nincs sem nemesség, sem

kiváltságos osztály. Egykor Omár, Mohammed után a

második kalif, a szószékbe lépett, s a hiveket háborúra

hivta fel. De egy arab felszólalt, mondván : mi neked

nem ensfedelmeskedünk. És miért ? kérdé Omár. Mert

te köztünk és közted különbséget tevéi. Nem te osztád-

e el köztünk a jemeni vásznat? de magadnak belle két

részt tartál meg, különben lehetlen, hogy ruhája olyan

óriás embernek , milyen te vagy, egy részbl kitelt volna.

Omár, fijához Abd Allah-hoz fordulván, monda : felelj ez

embernek. Ki is igy felelt : midn a kalif a neki jutott
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yászou részbl ruhát akarna varratni, iigj találta, hog)r

az abból nem telik ki. Én tehát a magaméból enged-

tem neki át egy darabot. Ha igy van, válaszolá a fel-

szólalt, — jól van, s igy mi készek vagyunk neki enge-

delmeskedni.

Ez átalános egyenlség elve alól csak a feje-

delmi ház van kivéve, mintán a korán mondja : engedel-

meskedjetek istennek, a prófétának és azoknak, kik tekin-

télylyel felrnházvák kormányozni. De a fejedelem nálunk

nem valami isteni jognál fogva uralkodik, a koránnak

ö is ép ugy alá van vetve mint bármely más muzulmán,,

ki mind feljogosítva van tle számot kérni. Természe-

tes is, hogy a korán szerint maga az isten levén az ur,.

IS kezében egyenlen puszta eszköz minden halandó, ezek

közt társasági különbség nem ismertethetett el, s

minden rang, méltóság személyes, mely az egyénnel kez-

ddik s végzdik.

Innen érthet, mikép nálunk nemzetségi neve csak

a fejedelmi háznak van ; különben Törökországban min-

den ember csak személyes, mint ti nevezitek, kereszt-

nevet kap, mely vele elenyész. Ez oly általános szabály

hogy aMla kivételt alig tesz négy nemzetség, mint Küprüli^

Dars Zade, Piri Zade, Damat Zade. Ha a születési

aristocratia tökéletes hiánya egy álladalom deniocraticus

jellemére mutat , a török államtól ezt nem lehet meg-

tagadni, hol a név az emberrel együtt elenyész, hol min-

den hiv egyenl, hol nemzetségek, az aristocratiának

ez elemei nem képzdtek. Itt mindenki csak sze-

mélyes érdeme és kedvez szerencse által juthat rangra

és hatalomra, nagy emberektl származni nem érdem,

bizonyos nemzetséghez tartozni nem elny.

Tekintélylyel bir az , ki vagy polgári vagy udvari,
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vagy katonai hivatalt visel. De ez nem politikai elem,

mert sem nem örökös, sem nem állandó ; minden hiva-

talnok puszta eszköz a fejedelem kezében, melyet ez

használ vagy széttör, tetszése szerint. Innen van, hogy

a kalifok és szultánok a legújabb idkig a hivatalbelie-

ket rabszolgáikból választották ; miért ? mivel ezek felett

ók élet és halál urai voltak, ellenben a legutolsó koldus

muzulmán hajszálát nem illethetek törvénytelenül Ez

magyarázza meg, hogy a török, ki magáéból vagy bár

napszámból él, megvetve tekint le a legnagyobb basára

is, mert ezt mint rabszolgát nézi ma is, kinek ura

van, magát ellenben szabadna k, ki csak a törvénynek

engedelmeskedik. Akkor is, midn a nagyvezérek fejei

évenkint hulltak le, a legszegényebb muzulmáné nya-

kán teljes biztosságban állt.

Pénz-arisztocratia sem fejldhetett ki nálunk. íSok

nagy basa roppant kincset gyjthetett, de kevés adhatta

fijának át, unokájának egy sem. Mit a helytartók az

alattvalóktul zsaroltak, nem tarthatták meg sokáig

,

bneikért halállal lakolván, vagyonuk a kincstárba folyt.

Ha valami, hnáncz-rendszerünk volt igen hiányos, de

csak közgazdászati szempontbul, — mint politikai gép

ügyesen volt alkotva, mert muzulmán keveset, a keresz-

tyén sokat tizetett, s ha végre a népszopó helytartó ki-

végeztetek, a haszon a kincstáré ln, a gylölség a

zsaroló helytartóé maradt.

Ha az arisztocratia egy neme az értelmiség tes-

tületi tekintélye, ugy nálunk csak ilyen értelmi arisz-

tocratia volt. Ertem az ulemák testületét, mely az adó-

mentességen kivül, egyéb kiváltságokkal is egyedül birt.

Ez annyiban hasonlitott az európai arisztocratiákhoz,

hogy folytonos volt, de annyiban különbözött tle, hogy

Szemére IV. 8
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az összes muzulmán népbl különbség nélkül ujon-

czozta magát. Mindennek nyitva állt, ki tanult ; belé

a tudomány útja vezetett, tagjai változtak az egyének-

kel, szóval, ez nem egy polgári osztály, hanem az értel-

miség hatalma volt. Ez egy testület volt az, mi biro-

dalmunkban az állandóság eszméjét képviselte, körülte

minden egyéb változott. Kétségkívül sokat köszönhetünk

neki, kivált mig a törvényt, melyet riz, a kor tul nem
haladta; de most, ugy látszik, az id rohanó kerekét fel

akarja tartóztatni ! Ha mi Asiában laknánk, ott alkal-

masint ma is megélhetnénk a koránnal, de Európában

nem ; ha vallásos létünket nem is, de mindenesetre po-

litikai életünket idomítani kell e világrész fejldése ki-

vánataihoz, különben el fogunk tiportatni. Attól tartok,

mikép ulemáink az uj kor e szükségét nem fogják föl

;

a korán, józanul magyarázva, minden reformot megenged,

hiszen abban örök igazság csak egy van : az, hogy egy

az isten, s az a mindenség istene.

Ez alapon mi már, különböz korban, különböz

törvénykönyveket alkotánk. Már II. Mohammed, a hó-

dító, részletesen intézkedett a polgári élet mindenféle

viszonyairól. Szolimán, a nagy, kit történetíróink törvény-

hozónak neveznek, a XVI-ik században egy teljes tör-

vénykönyvet Íratott. abban részletesen rendelkezik a

fajtalanság, verekedés, vallás, rágalom, részegség bnei-

rl ; s ha ön átolvassa rendeleteit, melyek a rézedények

czinezéséig, a közfürdknél a szobák hévmértékéig, s vá-

sároknál a népnek szükséges czikkek árának gondos meg-

szabásáig kiterjednek, és kiterjednek odáig, hogy a kol-

dus csak ünnepeken kéregethessen, hogy a fekélyesnek

utczákon koldulnia tilos, hogy a lopásért a község összes

népsége felels : el fogja ön hinni, hogy azon korban a
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nép anyagi érdekeirl egy kormány sem gondoskodott

inkább atyailag. Ha pedig még azokat is átnézzük, mikben

a teherhordó állatok kimélése parancsoltatik, s mik sze-

rint alig van bn, melyért halálbüntetés rendeltetnék

:

meg keli vallani, mikép a mi büntet codexünkkel,

humanitás tekintetében, egy eunjpai akkori törvény-

könyv távolrul sem állja ki az összehasonlítást. Hiszen

az angoloknál még egypár tized év eltt is öt shilling

érték lopott jószágért az ember halállal lakolt; hisz

a boszorkányság képzelt bnéért Francziaországban, Szo-

limán koránál sokkal késbben, hány százan égettettek

meg elevenen, homlokaikra tüzes korona illesztetvén.

St tudom, hogy keresztyén országban azon nyúl elej-

téseért, mely a gazdag ur parkjábul kiszökiUt, s a föld-

mves kevés veteményét pusztitá, akasztófa volt nem
régiben is a szegény pór büntetése. Parisban még Lajos

Filep alatt is bitófához kötötték ki az embereket, s tes-

teikre a gyalázat letörölhetlen bélyegét sütötték. Ilyes-

mit törvényeink nem ismernek. Nálunk bnt elkövetni

szégyen, de az ember gyarló lévén, ki bnéért meglakolt,

nem marad örökre becstelen. Expiatio után régi helyét

a társaságban elfoglalja. Ha isten, a kegyelmes, meg-

bocsát, hogy ne bocsátana meg tagjának a társaság?

Ezért a kivégzettnek sírkövére családja szégyen nélkül

véseti, hogy az igazság j)allosa által múlt ki. E szelid

humanitás, mely összes törvényeinken átleng, a korán

érdeme, mely a világ fölébe állítván egyedül a minden-

ható egy istent, az embereket egymás irányában sza-

badoknak, egyenlknek, testvéreknek jelenté

ki. S ön fogja tudni, hogy a korán elvei nálunk a

polgári társaság alapjai is.

A mi állodalmi szervezetünket is többnyire fonákul
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fogjátok fel ti nyugatiak. (Az öreg hol második, hol har-

madik személyben beszélvén hozzám, e kettt, eladását

ismételve, magam is összetévesztem). Mivel sok igazság-

talanság történt nálunk, kormányformánkat deszpotiá-

nak mondátok ; mivel szultánaink a kalifok utódai, ezek

a prófétáéi, azt hiszitek, fejedelmünk egyszersmind pá-

pánk is ; mivel nem láttok törvényhozó testületet, azt

gondoljátok, korlátlan autocratia alatt nyögünk ; mivel

fejedelmeink ugyanazon törzsbül valók, azt vélitek, ural-

kodásaikat isteni jogbul származtatják. Mihelyt egy

vagy más vonást észrevesztek, mi politicai rendszertek

valamelyikéhez hasonlit, azonnal kész a név, melyet

reánk alkalmaztok. Pedig mint nyelvünk, szokásunk,

erkölcsünk a tietektl különbözik , ugy házi, s még

inkább politikai életünk is. Ez egy keleti, sajátságos szer-

kezet, melyre egyik európai elnevezés sem illik, uj do-

lognak uj név kell, az ismeri, ki leirja, nem az, ki pusz-

tán elnevezi. Ki ismerne keleti növényeinkre, ha azok-

nak növényeitek ismert nevét adná ? Igaz, a mi czédru-

saink s pálmáink szinte fák, hasolitanak tölgyeitekhez s cse-

réitekhez, de azért nem czédrus a tölgy, nem pálma a cser.

Tudjátok meg, miként a korán mind világi, mind

egyházi fölséget kárhoztat. Mohammed nem ismert el

semmi autocratiát az izlamban, a mindenható istenén

kivül. maga sem állt fölségkint a nép felett, csak

mint próféta, hol kijelentve a törvényt, hol mint biró

alkalmazva azt.

Egyházi fölséget még kevésbbé akarhatott. Hiszen

utolsó kijelentésnek monda a koránt, s mi leendett eb-

bl, ha bár kinek jogot adott volna magyarázatára ? Epén

ez Mohammed eszméjében az eredeti és fo, dogmát és tör.

vényt összecsatolt, hogy azt senki ne illethesse soha.
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nem akart utódot, ki hivatásának folytatójául

tekintessék, csak helyettest, {= kalif) akart, ki törvényeit

alkalmazza. Ez a kalifságuak igazi jelentése. S helyet-

tesét nem nevezte ki, bizta a népre, hogy ez azt sza-

badon válaszsza, mondván : »tanitványaim, tanácsba osz-

szegyülvén, roszul nem választhatnak. « Tehát a szabad

választás elvére utasitá a hivket. Az els négy kalif

valóban a nép által választatott is, ezért nevezik ket

tökéletes kalifoknak, ellentétben a késbbiekkel, kik

tettleg, de jogtalanul, mert nem szabad választás folytá-

ban uralkodtak. Ali a negyedik megöletvén, az Umme-

jek, ezek után Abbasz ivadéki ültek a kalifszékben 1258-ig,

s bár fejedelmi hatalom nélkül, de még élt 1517-beji

Egyiptomban, az utolsó, ki I, Szelim török szultánnak

jogát a kalifsághoz és czimeit, t. i. a prófétai zászlót,

kardot és köpenyt átengedte. Innen származtatják szul-

tánaink jogukat ez általános hatalomhoz a hivk felett.

Azóta nevezik magokat els imámnak. De ha a

kalifok nem birtak egyházi dolgokban fólségi, pápai ha-

talommal, természetes, hogy ezt a szultánokra sem ruház-

hatták át. Kiváltságuk mindössze abból áll, hogy pén-

teken és a két Beiram ünnepén az imádságnál elnököl-

nek, és hogy kötelességök a korán törvényeit megtartatni.

Nem pontifex tehát a szultán, hanem els szolgája a

törvénynek, mely íolötte is van, ellene sem tehet sem-

mit, st, ha tenne, minden hivnek joga van ellenállani,

mi több, ez kötelessége. Nagy jog ez, s olyan, mirl

minden töröknek, a legutolsónak is, tudása van.

Isteni jogot sem kiWetkeztethetnek szultánaink *)

*) A szultánok töVibfele czimet viselnek. Els im.iiu {^ píip).

kalif {=: helyettes), Emir-Ul-mumiain {=i hivk parancsnoka, feje-

delme), Khan (= fnök), Padisah (= nagy sah, vagy király).
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a kalifságbnl, mivel csak az volt törvényes kalif — a ko-

rán szerint, — ki választatott. Örökösödést sem, mivel

ezt szükségképen kizárja a szabad választás. A korán

tanának szempoutjábul nálunk az uralkodásbeli örökö-

södés nem jog, hanem ennek ellenében egy történeti

tény, s valóban, csak mint ilyent ismerték el törvény-

tudóink. Ezzel is az történt, mint annyi mással a vilá-

gon, a tény joggá ntte ki magát, különben, ki veheti a

népnek roszul, ha nem felejti el, miként az Ozmán ház

mve az ozmán birodalom ? ügy is birodalmunkban

minden változik, rang, név, hatalom, kincs, egyedül a

fölségi hatalom örökségi az uralkodó családban.

Neszeli hires törvénytudós igy szól a fólségi hata-

lomrul, és ez mint jogalap tekintetik

:

»Az imámnak (szultán) joga s hatalma van a tör-

vények megtartására felügyelni, a törvényes büntetéseket

végrehajtatni, a határokat védni, seregeket gyjteni, a

tizedet beszedni, a zendlket és haramiákat elnyomni,

mondani pénteken és a két Beiramnnepén a nyilvános

könyörgést, a polgárok felett Ítélni, a pörös ügyeket

elintézni, tanukat kihallgatni, a kiskorú két nembelieket,

ha gyámjok nincs, házasságilag egybekötni, s a hadi

martalékot felosztani.

»Az imám látható legyen ; ne vonja el magát a

nép szemei ell, sem ne várakoztasson magára.

»Az imám a Koreis nemzetségbl való legyen

(Jegyz. a szultánok a fólebb érintett adoptio által tar-

tatnak e vérbelieknek), de nem szkség, hogy Hasem

vagy Ali ágából származzék. Elég, ha nem más nem-

zetségbeli.

»Az imámság méltósága nem igényli, hogy az imám
teljesen igazságos, erényes, feddhetetlen, sem pedig, hogy
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azon kor legjelesb embere legyen ; de kell, hogy a hi-

vatalához szükséges tulajdonokkal birjon, s ügyességgel

és képességgel a törvények megtartására felügyelni, a

muzulmán határokat védni, és az elnyomók ellen az

elnyomottakat támogatni.

«

A Multeka ujabb törvénykönyv még hozzá adja:

»Ne merészeljen a xanonicusz (koránbeli) törvényeken

semmit változtatni, kivált ha ez által a gondjaira

bizott nép sorsa sulyosbittatnék.

«

És ez a fölségi hatalom nagy határa. Nemcsak szi-

gorú törvény van nálunk, de ez a legfbb, ez az egyet-

len hatalom. Nevében és általa kormányoz fejedelmünk.

Rendelkezéseinek nagy tere van, de a czél ellen nem me-

het veszély nélkül. Törvényhozási joggal a nép nem, de

a fejedelem sem bir, az a korán által ki van meritve; a

nép joga, az ulemák'által a törvényt magyarázni, a fejede-

lemé a hiányt pótolni rendeletek által és ezeket végrehajtani.

A szultán mint végrehajtó bir nagy hatalommal. Moham-
med e mondását : ^>Hivók, engedelmeskedjetek istennek,

a prófétának és azoknak közületek, kik hatósággal bir-

nak;« a törvénytudók, mint Beidhavi, ezzel pótolják:

»De a hatóságoknak, melyek a prófétainál késbbiek,

mint a kadiknak,' kalifoknak, vezéreknek csak addig kell

engedelmeskedni, mig a jó utón maradnak (azaz, a ko-

ránon tul nem mennek), « E politikai axiómát, mint elemit

a muzulmán országokban, Özádi a persa költ igy fejezé

ki : »Minden hatalom felett, szükségképen, egy más
hatalom van, mely azon uralkodik s melybl az ered

:

a kádi a vezérnek engedelmeskedik, ki t nevezte, a ve-

zér a szultánnak, kitl méltóságát kapta, a szultán a tör-

vénynek, mely által viszont neki a nép engedelmeskedik.*

Ugy látom , mosolygasz , — monda a dervis, s
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valóban igaza volt, ajkamra mosoly vonult. — Bizonyosan

emlékeztetni akarnál ama sok kegyetlenségekre, mérge-

zésekre , elkobzásokra s önkényekre, mik évlapjainkon

hol liiven, hol nagyítva eladva sötétlenek. Elször meg-

jegyzem, hogy ha sok nagyjainknak könnyen outatott

vére: k, az akkori szokás szerint, a fejedelem rabszol-

gáiból emeltettek föl, szeszély vitte magasra , szeszély

buktatta le, de a nép fölött mindig csak törvény itélt.

Aztán, én nem azt állitom, hogy nem voltak borzasztó

visszaélések, hol nem voltak? hogy a jog megtartatott,

hol nem tiportatott ez ? hanem hogy a korán szerint

nii elveken kellene alapulnia s mi határok közt mozog-

ni a fejedelmi hatalomnak. Minden esetre , ha itt-ott

az Írott törvény meggyöngült is, él szelleme s állnak az

erkölcsök, s" minden polgári társaság értéke nem a tör-

vény betje, hanem él szelleme s az erkölcsök ereje

szerint megítélend. Ez áll mindenütt , de kivált úU

nálunk keleten, hol szokás, erkölcs, hagyomány fontosab-

bak a parancsnál.

Szóval, a mely elveket, ti alkotmányos monarchiák és

democraticai reszpublikák alapjainak hirdettek , adván

nekik különbféle neveket, mint : népfölség, általános sza-

vazat, egyenlség, kiváltságok, osztályok s egyedáruságok

hiánya, szabad kereskedés, szabad szó és irás, isteni

jog nem léte az uralkodásban, egyházi fölség el nem

ismerése senkiben a koránon kivül ; mind ezen becses

eszme, többé vagy kevésbbé kifejlett állapotban, a korán-

ban, hiedelmünkben, nemzeti erkölcsünkben, önhagyo-

mányainkban föltalálható, s nem kellene csak egy nem-

zeti jellem lángész, mely e sok határozatlan eszmének

alakot s kell testet adjon.

De attól tartok, egészen nyugati kaptára akarnak
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minket ütui. Ez utánzás lesz, és nem újjászületés. Kelet

népe csak k e 1 e t i 1 e g , keleti modorban alakit -

ható újra, különben «

Itt felbeszakitá beszédét az öreg dervis, mert ész-

revéve, liogy az imádság órája megérkezett. Utána mi-

hamar a Dardanellák els várából öt ágyúdörgés hal-

latszott felénk, mi a hajónak jel volt megállania. A
hajó megállapodván, többen kiszálltak s bejöttek, és

ezek közt volt egy dervis is, ki Alinak egy levelet

nyújtván át ; elolvasása után ö monda nekem, mikép

hivatalos dolgai miatt kénytelen partra lépni, és szívesen,

de megindulás nélkül búcsúzott el tlem, — bizonyosan

ismét azt hitte, hogy újra találkozunk, pedig én érzem :

mi nem látjuk egymást többé az életben.

Engem e véletlen elválás kellemetlenül lepett meg.

Elször azért, mivel magamban eltökéltem vele menni

Bayruthba, s innen Szyrián keresztül Bagdadba ; másod-

szor, mivel szerfölött érdekelt volna hallanom, mi egy

felvilágosodott, de hónához s vallásához hü török véle-

ménye a török birodalom jövendjérül V Mit értett

egy keleti lángész s keleti alakú reform alatt ?

Két óra multával hajónk újra elindult, a gép

malomkerekei zúgtak, a vitorlák árboczainkon puftadozva

dagadtak, vész nem volt, de bgött a tenger, balra az

ásiai, jobbra az európai partok várai hátra felé futni

látszottak, s én ábrándokba merülve dltem a hajóoldal

karzatára, beszélgetésünk fonalát folytatva gondolatban

ott, hol az megszakadt.

Tehát e gyönyör, a teremtés minden javaival

megáldott birodalomnak napjai csakugyan meg volnának

számlálva? Nem állhat fen sokáig, sem ha régi marad,

sem ha újjá alakittatik ? Igaz, legjobb barátai s leghbb
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védi is fentartását csak európai egyensúly szem-

pontjábul indokolják. Én nem vagyok diplomata, sze-

gény bujdosó vagyok , tehát a diplomaták nyelvét nem

értem, nem lévén bele avatva. De én nem birok e szó-

ban látni sem elvet, sem eszmét, csak egy puszta képet.

Pedig Európa e kép ürügye alatt három század óta

folytat háborúkat, s köt békéket a nélkül, hogy valaha

czélját érni tudná. Mert hogyan van az, hogy fejedel-

mei mindig erre törekednek s még sincs nyugalom, a

népek mindig mozognak ? ! Különös egyensúly, mely örökké

libeg ! Avagy e politikailag szent szó csak ellenkez

érdekeket takargatna? világos, miként az egyensúly

palástja alatt ép ugy meg lehet tartani a török álladal-

mat, mint holnap fel lehet darabolni.

Sajnálnám, ha e jeles nép eltnne a föld színérl.

Teljes meggyzdésem, személyes tapasztalásimon alapuló,

hogy mint faj, mint nemzet, a török els és legméltóbb

mindazon fajok közt , melyek birodalmát lakják. Jel-

leme a legnemesb, a legnagyobb, — bátorsága, mely a

körülmények szerint most tettleges, majd szenvedleges,

még mindig kétségbevonhatlan. Vallásos, polgári és csa-

ládi erényei olyanok, melyek minden részrehajlatlan vizs-

gálóban becsülést és bámulást gerjesztenek. Ösztöne ne-

mes, szive emberi, meggyzdése szilárd, de türelmes.

Lelkét meleg szeretet, jóban s roszban osztozó részvét

s jótékonyságra buzditó indulat jellemzi. ígéreteiben szó-

tartó, dolgaiban becsületes ; igazat mond, a hazugságot s

kétszínséget gylöli. Homlokán méltóság ül, ajkáról

a meggondolás, illedelem, udvariasság szava foly, viseleté-

ben nem csúszó, sem nem ggös, mindig és minden hely-

zetben, mint koldus is, megrzi emberi méltóságának

érzetét. Ez egy népe a pátriárkáknak, a szemléldknek,
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az imádóknak, bölcseknek, s mikor hitték, hogy isten

szava szóla hozzájok, az összes nép váltva majd hs, majd

mártyr volt. Ha vau a föld hátán, isten ege alatt h u-

manusz nép, ez az. Ilyen a török nép mint faj.

A korán, e török biblia, sem a szellemi mveldés-

nek, sem a polgári átalakulásnak nem gátja. Kik ezt

merik állítani, azon korbul valók, melyben Mohainmed

négy magnesoszlop közt függ koporsójának meséje az

együgyük számára feltaláltatott. A koránban nem kevés

homályos, kétes, ellenmondó állítás és elavult rendelkezés

közt sok jó, st sok igen jó van. Egy régi idben biztosan

lerakott alapzat ez, melyre minden korbeli nemzet olyan

épületet emelhet fól, milyen szükségeinek megfelel. A
dogmától, mi örökös, válaszd el a társas életre vonatkozó

részt, mi múlékony s változó, és a tér tisztán áll elt-

ted. Mi gátolná a koránban a reformot? Az egy isten

hite ? Ez a mienk is. A napoukinti ötszörös könyörgés ?

Ezt inkább ^követhetnk. A gyakori mosakodás? Tisz-

taság mindenben, testben és lélekben kívánatos. A köteles

adakozás ? Vallásunk szerint sem elég a puszta hit jó

cselekedet nélkül. A böjtölés? Ez a katholica egyháznak

is hitágazata. A türelem ? E nélkül nem létezik szabad-

ság semmiben. A polygamiát a korán nem parancsolja,

hanem csak mint nemzeti átvett s megszorított szokást

tri. Rabszolgaságot a hivk közt nem ismer el, — s

mindenesetre mint polgári s körülményi szabály változás

alá esik. Ki szól a tudományokrul Mohammednél nagyobb

tisztelettel ? S nem utódai, a híres kalifok alatt, virágoz-

tak-e föl a természeti tudományok legelsbben? Avagy

a fö gát Mohammed igényelt profétasága volna ? De hisz

ennek valódi értelme nem más, mint hogy általa jelen-

tetett ki ama nagy igazság : van isten, és ez isten egy.
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A zsidók ezt Ábrahám, mi keresztyének Jézus óta tud-

juk ; az tény, liogy a muzulmánoknak Moliammed által

jelentetett ki, de ez gát-e abban, bogy istent mindnyájan

imádjuk? A nap is reggel valamennyi embernek fölkél,

bárkinek ott , hol él ; ennek Jerusálem szirtéin, annak

Arábia pusztáin. A nép hol nem fanaticusz ? talán Ang-

liában és Svéd-Norvégban nem, a pápa talán Spauyol-

és Nápolyországban a protestánsok ellen V És hol a

nép igazán müveit V Minden müveit török érzeményét

fejezte ki Mahmud, mondván : »Egy a törvény min-

denkire nézve, köztük nincs más különbség, mint hogy

a muzulmán a moséba, a keresztyén az egyházba , a

zsidó a synagógába megy.«

A hires Maistre igy nyilatkozik a törökökrül : »0k

ma is azok, mik a XV. század közepén voltak, tatárok, kik

Európában csak táboroznak. A meghoditott fajokhoz

ket semmi sem hozhatja közelebb, mint ezeket semmi

sem közelitheti hozzájok. Két ellenséges törvény orditva

áll ott szemközt ; örök idkig szemlélhetik egymást a

nélkül, hogy szerethetnék. Frigy, kibékülés, egyezkedés

mind lehetetlen köztük. Okét egymástól szentség s örök

kárhozat választja el . . . Nézzétek a törököket ! mi meg-

vetve nézik le mvészeteinket, tudományainkat, mvelt-

ségünket, k a mi vallásunk örök ellenségei. Köztünk

s köztük a háború természetes, a béke kényszeritett.

Mihelyt keresztyén és muzulmán érintkezik, kell hogy

egyik szolga legyen, vagy elveszszen.« Kérdem : ez a

keresztyén türelem és felebaráti szeretet ? A korán az,

mely a békének, frigynek a haladásnak ellenáll, avagy

a biblia ? Nem egy uj keresztes háború ez a XIX. szá-

zadban V És mi merjük a törököt fanatizmuszszal s tü-

relmetlenséggel vádolni

!
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A török birodalom újjászületésének gátja tehát nincs

sem a muzulmán nép jellemében, sem a korán rendsze-

rében ; a nehézség a török kormányban s a hóditott

keresztyén nemzetségekben rejlik.

A török kormánya, mint minden hóditóé, kegyet-

len volt. Annyival kegyetlenebb, mivel a keresztyén-

seggel kénytelen lévén öröki'is harezot vívni, ha csataté-

ren saját vérét ontá is, de az eróködés, az áldozat terhe

végül azon népeket nyomta, melyek fölött uralkodott.

Nem a korán szerint, de mint katona éles karddal kor-

mányzott. A hóditó faj minden volt, a hóditott semmi

;

azé a birtok, ezé a munka, azé az aratás, ezé a mara-

dék, azé az élvezet, ezé a nélkülözés
;
jog, törvény, hata-

lom csak amazt védte, ennek nem jutott egyéb mint

szenvedni s eng;edelmeskedni. A különbség a hóditó s

hóditott sorsa közt kisebb lett volna, ha azt a kölcsö-

nös vallásbeli fanatizmusz megmérhetlenné nem teszi vala.

De igy a kettnek sorsa századokon át változatlan ugyan-

az maradt : ur s jiolgár minden muzulmán, j6gtalan

munkás és szolga minden keresztyén.

Nem tagadhatni azonban, hogy az utolsó három

század alatt több szultán megkisérté a belsó igazgatást

reformálni

.

Így 1598-ban III. Mohammed, igy 1604-ben I.

Akmet, utána IV. Amurad, igy I. Mahmud 1740 körül,

ki a raják (ez a keresztyén jobbágyok neve) állapotát

végkép biztositani akará, s ki egyszer nagyvezérének,

midn ez egy zsidó javait elkoboztatni kívánta, e fele-

letet adá: »Hát nem tudod, hogy a raják vagyonossága

az én dicsségem ? kivánom, hogy egykor a történet

legfbb magasztalásomul mondja el, mikép koruiiínyom

alatt még a zsidók is békében hirták javaikat.* E nagy-
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lelk s valóban emberi fejedelmek sorához adandók még

III. Mustafa, Abdnl-Hamid, III. Szelim, II. Malimud,

és a mostani Abdul-Mezsid, ki 1839-ben a gül-hanei,

reform-rendeletet hirdette ki, *) Ezek mind fontosak,

bennök ki van mondva a törvény eltti egyenlség, biz-

tositják a raják személy s vagyoni jogát, meghatározzák

az igazságos adót, eltiltják a hivatalok eladását, eltörlik

a jószágkobzást, részesitik a rajákat a politikai jogokban,

katonai képességgel ruházzák fel ket, birák s tanuk

lehetnek k is, s Ítélet nélkül senki nem büntettethetik.

De ezeken kivül mind inkább terjed a mveldés jóté-

kony világa is. A régi fanatizmus helyét szelid türelem

váltja föl ; az uj kor emberibb eszméi uj-uj foglalásokat

tesznek ; a vezérek s basák letétetnek, de nem fojtatnak

meg mint hajdan, s vagyonuk el nem koboztatik ; a poly-

gamia naprul napra enyészik a nagyoknál, a népnél

soha nem volt divatos ; a rabszolgaság elvben eltörülte-

tett ; az ó szellem muzulmánpárt száma fogy a vének-

kel, az uj szellemé n az ifjakkal, és a keresztyén alatt-

valók szabadabban lélekzenek, visszanyerve emberi mél-

tóságuk érzetét.

De meg kell vallani, ámbár jók a felálHtott elvek,

a reform nem halad elre ; mint annyi európai alkotmány

ez is meg van irva, de testté nem vált. Elbb egy

nemzedéknek kell kihalnia, a törökbül annak, mely ön-

kényes uralkodáshoz szokott, a keresztyénbl annak,

melynek keblében a szenvedés kiirthatlan gyülölséggé kö-

vesedett. Mózes törvénye is csak akkor ln a zsidó nép él

alkotmányává, midn a 40 éves bujdosásban a régi, a

*) És 1856-ban a Hatti-humajumot, mely minden elbbinél

kimerítbb és szabadéimbb. *
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szolga, a bálványzó zsidó nép elhalt. A török régi rósz

kormány sok százados fa, mely a földbe mély gyökere-

ket vert. De mi egyik legfbb oka a reform e lassú

haladásának ? Az, hogy a választott forma nem illik sem

a birodalomra, sem népeire. Kelet csak keletileg és nem
nyugatilag születhetik újra. Bizonyosan ezt érté tudós

dervis barátom is a keleti modor alatt. Ilyen csak

egy keleti politikai lángész agyában támadhat, s kétlem,

hogy ha a végzet ilyen szultánnal a birodalmat nem
áldja meg, más bárki azt végrehajthassa, itt minden

hatalom az ö kezében lévén központosulva.

És épen a legroszabb formát, a francziát választot-

ták. A központositás, ha valahol, itt veszedelmes, mert

az a deszpotiszmuszt elidézi ott, hol nincs, megörökíti

ott, hol létez. Törökországban azt épen meg kellene

gyöngíteni, nem megersíteni. De idegenkedik ettl az

itteni összes népek szelleme is. Itt még minden történeti

s alapon nyugszik, s a központositás ép a hisztoriai

hagyomány teljes eltörlésére vezet. Habár nem helye-

selhet , menthet az Francziaországban, hol az összes

népségnek n3'^elve, vallása, eredete egy, mint szokása és

erkölcse is. Vélemény s pártkülönbségek ily körülmények

közt kevés bbé fontosak, semhogy meggátolhatnák, hogy

egy ilyen nép czélban s eszközökben egy legyen s egy utón

haladjon.

Ellenben napként világos, hogy ilyen mintára kép-

zett alkotmány a török birodalom érdekeivel nem egyez

meg, st lételének föltételeit ássa alá. A török birodalom

számos fajok vegyületébl áll, melyeket sem vallás, sem

erkölcsök, sem eredet, sem czélok, szóval sem erkölcsi,

sem politikai kilátások k(")zössége nem forrasztnak össze.

A törökök, kurdok, arabok, drúzok, maroniták, albá-
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nok, görögök, örmények, zsidók, bolgárok , afrikai fa-

jok, stb. mind megannyi különböz népek, melyek szá-

zadok óta élnek egymás mellett, a nélkül, hogy egymás-

sal legkevésbbé egybe olvadtak, vagy bármely közös

czélban egyesültek volna. Mindenütt inkább kereshette

a török a reform-eszmét, mint Francziaországban ; fleg

oly országokban, melyek szinte többféle népek fölött ural-

kodván, szinte hisztoriai alapon nyugosznak. A közpon-

tositás rendszere után reformált török kormány soha

nem sznhet meg zsarnok lenni mint volt, az elv olyan

mint a mag, melybl az növi ki magát, minek csiráját

magában hordja ; ellenben, ha a különbféle népeknek,

melyek ma sem változtak el, történeti alapra fektetett

autonómiát ád , talán ki fogtak volna békülni, s igy

még sokáig folytathatta volna a török faj ama szerepet,

ez apró népek közt kapcsul szolgálni, fentartva közöttök

a politikai egyensúlyt. Ez is egy neme az uralkodásnak^

s attól lehet tartani, hogy ha ezzel nem elégszik meg»

magára végveszélyt von.

Túlzás azt állitani, hogy ha a török a politikai s

társasági egyenlséget behozza, ha türelmes lesz, ha az

uj civilizatio elveit alkalmazza, apoztaziát követ el, ál-

muzulmán lesz, szóval hogy hatalmáról lemond. Igaz, hogy

a fajok közti egyenetlenség fentartása a mostani török túl-

nyomó uralomnak alapja, s errl lemondván a török, meg-

szün az lenni mi volt ; s igaz, ha a török magával a ke-

resztyént egyenlnek elismeri, az a régi török halála : de ha

sem a nép jelleme, sem a korán a reformnak nem gátja,

mi akadályozza, hogy a birodalom újjászülessék? Kétséget

nem szenved, hogy régi alapjain a török birodalom fen

nem állhat ; de nem oly bizonyos, hogy egy reformált,

egy uj török birodalomnak jövendje ne legyen.
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És valóban, a hódított nemzetiségek kérdése

az, mi a török birodalom újjászületésének gordiuszi cso-

mója. Nézzük a számokat, ezek legvilágosabban szólanak.

Ethnographiai tábla.

Népfajok Európában Ázsiában Áfrikáb. Összeg

Török 2,100,000^10,700,000
1

n 12,800,000
Görög

1
1,000,000 1,000,000 ^ 2,000,000

Örmény 400,000 2,000,000 v 2,400,000
Zsidó 70,000 80,000 v 150,000
Szláv (min-

denféle) 6,200,000
TI 71 6,200,000

Oláh és Mol-

dáv 4,000,000
rí n 4,000,000

Albán 1,500,000 v n 1,500,000
Tatár 10,000 20,000 V 36,000
Arab n 900,000 3,800,000 4,700,000
Szyr és Chald

n 235,000
T?

235,000
Drúz n 30,000 n 30,000
Kurd n 1,000,000 n 1,000,000
Turkoman n 85,000

77
85,000

Czigány 214,000 V r^
214,000

35,350,000Összeg 15,500,000 10,050,000 3,800,000

Vallási tábla.

Vallások Európában Ázsiában
;
Áfrikáb. Összeg

JMuzulmán 4,550,000 12,650,000 3,800,000 21,000,000

IGörög szert. [10,000,000 3,000,0001

R. catholicus

;
Zsidó

[Különbféle

S z e mor e IV.

640,000,

70,000;

260,000

80,000

13.000,000
900,000

150,000

300,000
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Öriszehasoulitván a török faj számát, 12,800,000-et,

a többi egyes népfajok számával, ugy találjuk, hogy

mindeniket tetemesen, a legszámosbat is kétszeresen ha-

ladja, st háromszorosan, ha mint rokonokat hozzá adjuk

az arabokat, tatárokat, turkománokat és kurdokat is.

A^éve a vallási szempontot, 21,000,000 muzulmán áll

14,000,000 keresztyén ellenében. Azt se feledjük el

hogy a török faj egy, összetartó, mig a többiek, görögök

örmények, bolgárok, oláhok, bosnyákok stb. egymás közt

meg vannak oszolva, s ellenségök ellenében sem képez-

nek egy tömeget. Továbbá, a 21,000,000 muzulmáné a

tábor, a tábor vezérlete, neki van csak fegyvere , ágyuja.

hajóhada , övé a kincstár , nála a polgári s katonai

hatalom, tehát nem elég neki parancsolva mondani : ta-

karodjál Ásiába vissza, honnan jöttél, mert ö erre

400,000 katona fegyver zörejével felelend. Más volna,

ha Európa keresztyén fejedelmei egyes tartományoknak

forradalmait tettleg segitenék, mint hajdan, a classicus

világ lelkesit emlékezetének befolyása alatt Görögorszá-

gét, de ilyesmit alig lehet reményleni most, mert mi-

helyt cselekvésre kerül a dolog, különbféle érdekeik áll-

nak szemközt, a muszka és osztrák, az angol és franczia,

a katholikus, orthodox és protestáns érdek, és mindenik,

semhogy a maga politikáját veszélyeztesse , megegyez

e statu quo, az az a török uralom fentartásában, várva

valamennyi a kedvez alkalomra.

De sokkal nehezebb a kérdés , borútelj esb a török

faj kilátása, ha, mellzvén a birodalom ásiai és afrikai

részeit, a nemzetiségi s a vallási kérdést vizsgál-

juk ugy, a mint az az európai részben mutatkozik. —
Szám és arány itt tulnyomólag a török faj s az izlam

ellen szól. 2.100,000 törökkel 13.400,000 nem-török,
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4.550,000 iimzulmáiHuil 10.950,000 keresztyén áll ellen-

ségesen szemközt. Igaz, az oláhok, bolgárok, bosnyákok,

görögök, albánok stb. féltékenyek egymásra, mint a ka-

íholikusok az orthodoxokra és viszont, de a válságos pil-

lanatban mind egyet fognak érteni a k()zös hóditó ellen,

a ha a gyzelem után hihetleg egymással viaskodni

fognak a hatalom fölött, mit használ ez a töröknek? o

akkor már nem lesz többé. Most épen ez egyetlen ér-

deme van a török faj tnlnyomoságának, hogy békében s

egyensúlyban tartja e széthúzó elemeket, de ne feledjük

el azt sem, hogy ez elny u szabadság, a mveldés, a

haladás, az anyagi és szellemi jólét árán van megvásá-

rolva. Valóban elmondhatni, az orvosság veszedelmesebb

a betegségnél.

Minden ország, melyet a török elfoglalt, minden nép,

melyet leigázott, ma is az, mi meghódításakor volt. Ál-

lodalmi s nemzeti individualitását teljesen megrzötte

;

azt helyhatósági autonómiája által, mit a hóditó épen

hagyott, ezt szokásai s nyelve által, mihez a török ré-

szint tiszteletbl, részint politikai rövidlátásból nem nyúlt.

Nyugaton, mint számos történet mutatja, a hóditó s hó-

ditott népek idvel összeolvadhattak ; daczára a feudalisz

szerkezetnek, mi az emberek közt jogra egyenetlen osz-

tályokat ala])itott, a polgári különbségek apródonkint

elenyésztek a vallás nagy egysége mellett ; bár ur és

szolga volt, de mind európai, s fleg mind keresztyén, s

az ebbl kifejlett szabadság, egyenlség, testvérség a fa-

jok összeolvadásában végzdött.

De ez az, mi a török birodalomban teljesen lehe-

tetlen. Itt a hóditót a hóditottói, a muzulmánt a ke-

resztyéntl örökös mélység választja el. Ha a török ma-

rad a régi türelmetlen, kegyetlen, zsarnok, szóval bar-

9*
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bar kormányrendszer mellett, kikerülhetlenül s egy-

szerre ki fog ütni ellene a borzasztó harcz ; ha enged, ha

a más fajú s a keresztyén népeket jogban magával

egyenlvé teszi, természetes következménye lesz, hogy a

hatalom a más fajú s a keresztyén többség kezébe megy

át, s Törökország török lenni megszün. Annál bizo-

nyosb ez, mivel eddig csak maga a török lévén fegy-

verképes, s folytatván a birodalom háborúit, ö naprul

napra fogyott, mig a hóditott népfajok száma folyvást sza-

porodott ; ezenfelül mint kalmár a görög, mint bankár

az örmény , mint iparos a zsidó , mint földmiveló

az oláh , bolgár , bosnyák elhaladva gyarapodik va-

gyonban, mig szegényül a török, mely pusztán adóbul,

tizedbl, martalékból élt.

Ezért igazuk van azoknak, kik állitják, miként

minden engedmény, minden reform, mire a török kor-

mány kényszerittetik, csak uralmát ássa alá. De hogyan

segiteni rajta másképen? Ki meri állitani, hogy a régi

török politika fentartható ? S ha a reformok is megölik,

ez csak azt jelentené, hogy életre képtelen, öregség ha-

lála ellen nincs orvosság.

Nem kell a kornak szellemét sem elfelejtenünk,

melyben élünk. E század a nemzetiségek ébredésé-

nek s élénk öntudatának százada. Sok nemzetiség, mely

volt, most csak névben él, másba felolvadván, megsznt lé-

tezni, de nem hiszem, hogy nagyobb nemzetiség, melyet

a XIX. század életben talált, valaha megsznhessen élni,

s egyéni jellemét elveszthesse. Egyes kedvezmények,

részletes jogok, számításon alapuló érdekkiméletek a tö-

rök birodalom népfajait ezután nem fogják kielégiteni.

Eljött a nagy id, midn némi jóllét s bizonyos neme

a személyes biztonságnak elégtelennek találtatik. Erköl-
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esi lénynél a társasági megaláztatást anyagi érdekek

Liztossága végre nem pótolja. Aztán meg is unták az

örökös pártoltatást Eiirój)a fejedelmei által, annál in-

kább, mert az alatt gyakran többet szenvedtek. Mint egye-

sek, ugy a népek is végre erkölcsi szükségét érzik azt

mondhatni magokról : é n vagyok é n, s az ember mint

egy n e m z e t is csak akkor boldog s nyngott, ha sza-

bad és független.

Világos, hogy e keresztyén népek ilyen politikai

életre nem juthatnak a török kormány alatt, sem azok

a török fajjal soha össze nem olvadhatnak békésen s

belsleg. Az euró])ai di})lomatiának, mely saját érdekeit

és nem ezen illet népekéit tekinti, a kérdés nehéz le-

het, de WA valóban nem nehéz. Kelet birja újjászületé-

sének minden elemeit. Nem hallgatván sem a görög
igényekre, kik a régi görög birodalom visszaállításáról

ábrándoznak, sem a szlávok panszlavi törekvéseire^

kik a magok kizárólagos javára óhajtják a török helyét

elfoglalni, egyszeren képzeljük, hogy a 2.10(->.000 török

Asiába visszatért, vagy, a mi könnyebb, emberibb, hogy

bitorlott hatalmábul kivetkztetett, és mit találunk a

török birodalomban? 1.470,000 görögöt, örményt?

zsidót, 4.Ü00,0(;O oláht s moldávot, 3.000,000 bolgárt,

1.000,000 szerbet, 1.000,000 bosnyákot, 50(»,000 albánt,

kik liiven megrzött saját nyelvvel, szokással, erkölcs-

csel, vallással, törvénynyel birva ma is, egy-egy külön

országban laknak, s ha bár senki nem támogatja i<,

csak senki ne ellenezze, külön egymástól vagy szövetség-

ben egymással, természetes, t. i. nemzetiség elvén ala-

puló állodalmakat fognak képezni.

Van ennél természetesb megoldása a keleti kérdé>-

nek? Ma tnjék el a török uralom, és egy talpalat-
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nyi föld sem marad üresen. A rombolás százados döle-

dékeit takarítsd el e mezrül , és helyein magokba n

felnnek a fszálak, miket Isten keze oda hullatott. Xem
kell itt uj népeket teremteni, megvannak, élnek k, de

mint Lázár a sirban ; vétessék le róluk a ravatal nehéz

köve, s azonnal ellépnek, járni fognak és versenyt ha-

ladni Európa szabad népeivel.

A török faj, mint jogban egyenl társa a többinek, fog-

lalja el illet helyét békében, mi természetesb ? de

mondjon le az uralkodásrul, mi t itt semmi tekintetben

nem illeti. A múlt történetében, ha nem áldásos, de

nagy, fényes szerepet foglaland el örökre ; jövendre

nézve, európai hivatását illetleg, vigasztalja magát a

korán e szavaival : „Minden nemzetnek megvan a maga

határa ; midn az megjött, az emberek azt sem hátrál-

tatni, sem siettetni nem tudnák. (1. F. VII. V. 32.)

«

így ábrándozám én magányos gondolatimmal, mi-

dn azokbul egy lármazaj fölriasztott. T. i. a hajó másik

oldalán egy hajósuhancz, ki kötéllajtorján állva egyik

vitorlát igazgatta, a tenger hullámiba czuppant. Azon-

nal a vizre eresztettek két csólnakot, s kötelet vetvén

utána, sikerült a viczkándozót megmenteni. A hajó uta-

zói szörnyen megrémültek, de a matrózoknak ez egy

kis mulatság volt, és sokat kaczagtak rajta, a lucs-

kos suhancz maga legtöbbet nevetett magán. Matróznak

vizbe hullani annyi mint nekünk, szárazföldi férgeknek,

megbotlani, fölemelnek, s azzal biztatnak mint gyer-

meket: »katonaeset, fiam, nem tesz semmit, kelj fól."

Mint aíféle szárazföldi embernek, borzasztó eszmém

volt a Dardanellákiól. Sem tengerrl, sem hajórul nem
lévén fogalmam, e szorost még szkebbnek képzeltem,

jobbra és balra emelked, s csaknem összeér kopasz
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bérczfa]akl<;al. Hacsak nevét haliam: , Dardanellák", tor-

nyosodó hullámok zúgásától s tzokádó ágyuk dörgé-

sétl csengettek füleim. A Dardanell szoros, mit a ré-

giek Helleszpontnak neveztek, a Fehér- vagy Mar-
maratengert az Egeumi vagy Archipel tengerrel köti

össze. Hossza hét, széle
-'/.i

geographiai mértfóld, de né-

hol annyira összeszorul, hogy 875 lépésnél nem szélesebb'

Mind az európai, mind az ásiai parton, egymás.sal szem-

közt, több fehér várak állanak, melyeknek sötét nyiladé-

kiból ágyuk pillantanak ki, de nem hi.szem, hogy jelen

állapotukban keresztlövéseik által egy ers hajóhadat

föl bírnának tartóztatni. Szultáni firmán nélkül ideo-en

hadihajónak e szorosan átmenni nem szabad, sót nap-

szállta után kereskedelmi hajónak is tiltva van az át-

menetel.

Lord Redcliíi'e, az angol követ, egyszer erre hajc)/,-

gatváü, eszébe jutott, hogy, bár hadiliajón volt, a Hr-

mán elmutatása nélkül fog a szorosan keresztül menni.

Azonban mihamar megdördül egyik várbul az ;ígyuszó»

emlékeztetve a szabály megtartására. De csak ment
tovább, sót a gép gózét megkettztetve sietett, miilóu

egy második golyó a corvette forgó kerekét .szétzúzta.

Neki' sokszor van ily fej-bogara, mit az angol spleen-
nek nevez, de ekkor még sem zte a tréfát odább, ha-

nem megállitatta a hajót, s kiszállván a partra, a basát

gondos rködéséért s az ágyús parancsnokot jól czél-

zott lövéseért melegen megdicsérte. — így a játékot,

mit mint különcz kezdett , diplomataképen végezte be.

Az európai oldalon van, de még a Marmara, (IVo-

pontisz) partján Rodosztó, a bujdosó líákóczynak száni-

üzetési lakhelye, a régi Heraclé, a népes Hallipolisz ; az

ásiain, a kioszi öböl körül Niczea, a hires concilium
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városa , Nikodemia a birodalom fvárosa Diocletián

alatt ; ben a Dardanellák két partján a várakon kivül

több jelentéktelen városkák s falvak vannak, melyek az

említést nem érdemlik.

Vidékét sem vadnak, sem szépnek nem mondhatni.

Az európai még kopár és mveletlen is és változatosság

nélküli. Az ásiai kiesb, mosolygóbb , itt-ott a liajós

elébe minaretes falucskák fehérlenek, körülvéve szls-

kertektl, ligetes halmoktul s sötéten zöldell völgyek-

tl , melyekben csörg patakcsák sietvel folydogálnak.

A leveg oly átlátszó tiszta, s néha a hajó oly közel

haladt a part mellett, hogy a teve hátán utazók ruháinak

szinét is kivehettük. St egykor láttuk, mint röpült föl

hirtelen egy daru-sereg, s jóslatteljes háromszögletet

képezve, a magasban csattogó éneklés közt vonult el

fejünk fölött. Asiából Európába ménének k át, mint

egy légi karaván-sereg, árnyékaikon hajónk keresztül-

menvén, utunk e szerint metszte egymást, a nélkül, hogy

érintkeztünk volna, — mi a föld bujdosói vagyunk, k
a lég hajósai, k észak, mi nyugot felé siettünk.

A Dardanellák ásiai oldala történeti emlékekben

is gazdagabb. Elhagyván Tsardak faluját, mely mellett

áll egy hajdani tömlöcztorony, mi most fénytornyul szol-

gál, utána jön a régi Lampszacus városa, hol egykor

Vénusz meretrix temploma állott ; továbbá ott, hol a

Nagara-fok a tengerbe kikönyöklik, s a szoros legkes-

kenyebb , mutattatik a hely, hol Xerxes, az elbízott ki-

rály, hires hidját vereté, melyen serge át volt me-

nend. Még most is nyög e tenger a korbácsütésektl,

melyekkel e ggös zsarnok megcsapatta azért, hogy

hidját összerombolni merészlette. A hagyomány ide he-

lyezi Abydosz és Szesztos városait is, általellenben egy-
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mással, melyek közt a szerelemtl égö Leander annyiszor

átúszta a tengert — mig végre az irigy habok elnyel-

ték. Ujabb idben a tudósok e legendát mesének álliták,

azon oknál fogva, mivel kétségbe vevék, hogy úszó ez

utat megtehesse, mig végre Byron ket elnémitá ; 1811-ben

június 20-án, számos tanú jelenlétében, 1 óra tiz perez

a,latt Leander útját úszva maga megfutván. Ehhez kö-

zel van azon vár, melyet a görögök Dardanellának, a

törökök Csanak-kaleszszinek neveznek.

Hol végre a dardanelli szoros az Archipel tengerbe

beomlik, épen szemközt, mint egy pyramis emelkedik

Tenedosz szigete,

Est in conspectu Tonedos, notissima fáma

Insula, dives opum, Priami dum regna manebant

;

Nunc tantum sinus, et statio malefida carinis,

Huc se provecti deserto in littore condunt.

balra, az ásiai oldalon , I d a szells hegysora kél ma-

gasan , mely alatt hajdan állott a fényes Ilium (Trója)

;

amaz Tenedosz , Virgilre , emez
,
.Trója az isteni Ho-

mérra emlékeztet ; tehát itt bezárom törökországi napló-

mat, mert bár még a török birodalomban s vizeken já-

rok, de érzem, ó érzem, itt már Hellász hs szellemei

lengenek felém.

üdvözöllek titeket, ó claszszicus világ szép lel-

kei ! ! !





GÖRÖGORSZÁG.





I.

Midn alföld dús rónáin

Rétet, mezt lovon jártam,

S Tokaj arany szlfáin

Oszszel, gerezdekre vártam,

Nem hittem, hogy egykor a Dardanellák

Között fogok hajón utazni.

Hallgatva ve'n szikláit mint csapkodják

Sötét tenger zúgó habjai.

Midn szavaltam mint gyermek

Virgil gyönyör eposzát

,

Nem hittem, hogy láthassam meg
Laocoonja Tenedoszát,

S hogy járjak ott, hol valaha Trója állt,

Achillesz küzdött és Hektor balt,

S Agamemnounal idegen partra szállt

A legrégibb nagy hajóhad.

Rég volt ez, négy ezer éve !

Elttem e hós alakok,

Mintha látnám viva. élve,

Pánczélzörgést bár nem hallok, —
Mert bár bukott Trója, de lelt egy Hómért

Ki zengve halhatlanitá t,

Ó hány hon van, mely elpusztulva véget ért,

De hasztalan várja a nagy költt.
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Még nem valék kilencz éves, midu mint másod-

osztálybeli tanuló, a csavargó Bodrog partján egy ház-

iján, téli hosszú estéken , az els nem - kézikönyvet

olvastam. E könyv Trója ostroma volt, mely a boldog

emlékezet Haller Hármas históriájának egy részét teszi.

A történet oly régi volt, a tér, hol az lefolyt, oly távol

tlem ; az események szálait benne istenek fonták, mesés

hsök vivták benne a csatákat, — képzelhetni, hogy e

classzicus világ nevei, jellemei, alakai ifjú elmémbe mi

mélyen s maradandólag nyomódtak, mint lágy viaszba

legtisztábban nyomódik a legels kép. Azóta nekem a

fejedelmi szelid méltóság mindig az sz Agamemnon, a

nyugott bölcseség mindig az öreg Nesztor, az okos ra-

vaszság mindig Ulyszszesz, a heves ifjú er mindig az

arany hajú Achillesz, a h s elszánt hazafiság mindig a

haldokló Hektor képében jelent meg, — szóval, történe-

tesen, Homér ln gyermekkorom els költje, mint az

(európai) emberiség gyermekkoráé is volt.

És irae, most ott állok, hol Trója állt! E közelség

hozzá azt eszközli, hogy az id és térbeli távolság köz-

tünk elenyészik, mint álomban összeérnek múltnak s

jelennek messze határai. Valóban csodálatosan érzem

magamat ; ugy tetszik, mintha a képzelet országában

járnék, mintha nemcsak Asiába, de azo^i túlvilágba ju-

tottam volna, hol Homér hsei most is élnek. Szent fáj-

dalom egy nemével hordtam végig szemeimet Ida mél-

tóságos hegysorán, mely kelet-nyugati irányban emel-

kedve foly, és sóvár, st lángoló pillantással kerestem a

pontocskát, hol egykor álla a büszke Ilium.

Ugyan mért ne vallanám meg : a világszerte hi-

res trójai síkság tekintete annyira hatott reám, hogy

;szinte reszkettem gyermeki örömemben. Ki a classzicai
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világ társaságában növekedett föl, uz hideg kebellel mel-

lette bizony nem mehet el.

Szerencsémre a hajón velünk utazott a sztambuli

görög consul is, ki kétségen kivül észrevévén lelki meg-
illetödésemet, nagy látcsövét használatul átajánlá, s mi-

vel egykor Trója vidékét bejárta, képes volt minden fon-

tosabb pontot készséggel megmagyarázni. Az id tiszta,

az ég derült lévén, könny vala az Idahegy tövében,

Bunar-basi török falu jobb oldalán egy szirtdombot ki-

vennem, mely elszigelten állva, fellegvárnak teljesen al-

kalmas, — ezen állt hajdan Trója, most a dombot fa

és vad csalit boritja, s a fényes királyi lakbul egy czisz-

terna s egy torony csekély omladékain kivül semmi
nem látható.

Ugy van, mint Sztrábo hüveu leirja : Ida f hegy-

lánczolatából két ág válik itt le a tenger felé: egyik

a rheteumi, másik a szigeumi fokban végzdve; minde-
nik egy-egy félkört képezvén, ekkép együtt alakítják az

úgynevezett trójai síkot, melyet egy oldalról a 8zi-

moisz, más oldalrul a Szkamander vize öntöz. »Mé(j- most
is látni itt,^ mondja , a vad figefákat, Aezietesz sirját,

Ilusz emlékét és a nevezett két folyamot, melyek közül
az a rheteumi, ez a szigeumi fok felé folydogál, mig
végre egyesülve Uj-Trója mellett, közel a szigeumi fok-

hoz a tengerbe ömölnek, mieltt már elbb a Sztoma
Limné nev mocsarat képezték volna. Rheteum városa
egy tetn áll, s hozzá közel egy homokos sík terül el,

hol láthatni az Ajanteumot, azaz Ajax sirját és templo-
mát, melyben van szobra is.«

Trója emléke iránt a hajdankor hsei s nagy em-
berei is különös kegyelettel viseltettek. Romjait nemcsak
Xerxész meglátogatá , az iliumi Minervának ezer ökröt
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áldozván, nemcsak Aeschynesz, az athénei nagy szónok^

hanem Nagy Sándor is , ki meztelen nyargalt az általa

csodált Achillesz sirlialma körül, reá koszorut aggatva,

mint viszont kegyencze, Hephesztion, a Patrokleszére tn
egyet. Juliusz Caezár, ki a trójai sikon lakó népet nagy

jogokkal ajándékozá meg, szinte megfordult e nevezetes

helyen , legalább ide látszanak mutatni Lucanusz követ-

kez versei

:

Sigeasque petit famae mirator arenas,

Et Siuioentis aquas, et Graio nobile biisto,

Rhetion, et multum debentes vatibiis umbras.

más helyen Caesarról mondja ugyan :

Secárus in alto

Gramine ponebat gressu.", phryx incola, manes

Hectoreos calcare vetat.

Marcusz Antoniusz volt az, ki Ajax szobrát innen elvi-

tette, mit azonban Augusztus visszaadatott. Sztrábo és

Pauzániász ugyan nem jártak itt, de ugy látszik, mind-

azt, mit e helyrl oly pontosan irtak, hiteles utazók tu-

dositásaiból meritették. Ez utóbbi világosan megjegyzi,,

miképen Ajax sirhalma már akkor felnyittatott.

Ehhez járul, hogy régi történetirók tanúbizonysága

szerint, Achilles sirhalma századokon keresztül nagy,

csaknem isteni tiszteletben tartatott, mi egyik oka volt

annak, hogy az oly sok ideig épségben maradt. Külön-

féle görög népek eljárogattak ide, felajánjani neki mezei

termékeiknek zsengéit, s áldozatokkal lecsilapitani rette-

netes árnyékát. Senki nem merészelt volna egy éjét

tölteni sirhalma körül, honnan , a monda szerint, gyak-

ran kiszálla teljes fegyverzetben , forgatván lándzsáját

szörny haraggal. De máskor szelidebb tüneménynek
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vala helye e sir, midn Thetisz, a uereidáktól körülvéve^

lágyan lebegett a hullámok szinén, édes hivogatások közt

keservesen siratván korán elvesztett fiát. A theszszáliaiak,

kiknek ö fejedelmi vezére volt, a trójai háború után sok

ideig évenkint ide küldözték jelesb embereiket, hogy emlékét

áldozatokkal s játékokkal dicsítsék, s a dodonai oraculum

parancsa szerint ketts áldozattal kedveskedtek neki^

mint halhatlannak fehér, mint halandónak fekete bikát

öltek, énekelvén a hymnuszt : »0 Thétisz, tengerek auyja^

nje Peleüsznek, te vagy az, ki adád az életet a nagy Achil-

] esznek; a trójai partokon hagyta azt, mit emberi ter-

mészetképen atyjától öröklött, de a Helleszpont birja a

halhatlan ert , melyet tled isteni anyjától nyert. Jövel

és szállj le e magas sírhalomra , és végy részt az áldozatok-

ban, miket Achillesznek nyújtunk, jövel, és könnyeid folyá-

sát megszüntetvén , vegyülj Theszszália gyermekei közé

,

ó Thétisz, tengereknek istenanyja, nje Peleüsznek !«

St Nagy Sándor, nem ugyan a régi helyen, hanem

a tenger partján, ott, hol az Egeumi tenger kezddik,

Tenedosznál alább, Uj-Trója városát alapitá, mit a tö-

rökök Eszki (=ó) Isztambulnak hivnak. Egykor ez fényes

város volt, mig Máriusz földig nem rontá, s bár Szulla

újra felépité, de most puszta rom, csak izmos falai álla-

nak, s néhány templom, sztádium és szinkör hatalmas

márványomladékai.

És különös, a különböz kor folytonos tanúbizony-

ságai daczára is találkoztak tudósok, kik nemcsak Homér

mint ember lételét kétségbe vevék, hanem Trójáét is ta-

gadák, ugy hogy azt a múlt század végén az angol utazó

Chan<Jler, és a franczia Lechevalier mintegy újra fölfe-

dezték. És mi szolgált nekik kutatásaikban szövétnekül ?

Semmi egyéb , mint Homér két nagy költeménye. Tud-
Szemere IV. 10
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iiiillik Honiér oly pontos a vidék, a hegyek, a folyók, a

források, a sírhalmok leírásában, melyek annyi századok

alatt is vagy semmit, vagy keveset változtak, hogy utána,

mint biztos kalauz vitán, minden helyet, st nagyobb

eseményt könnyen meg lehetett határozni. Költeménye

a régi görög világ leghbb geographiája, s az énekeiben

elszórt topographiai adatok szerint, Trója síkjára tökéle-

tesen ráismerhetni, mint rá a zöld erdboritotta Ida

setét hegysorára, hol a szerencsés Paris három vetélked

istenasszony , Juno , Paliász és Vénusz Aphrodité között

fölségileg ítélt.

Mint Homér leírá, most is ott foly rohanva Trója

keleti oldalán a Szimoisz hegyi pataka, s mellette ott

emelkedik Callícolone kies dombja. Ott van Thymbra

völgye, s hozzá közel Ilusz sírhalma, melyen Hektor hadi-

tanácsot tartott. Priámusz, kisérve a vénektl, a magas

város falairól könnyen szemlélhette a lejts síkon folyt

csatát, hol a mellette álló szép Heléna neki a görög ve-

zéreket sorban megmutathatta A város nyugati oldalán

most is ott bugyog fel Szkamander ketts forrása, melyet

Homér így ir le : »Es k (Hektor és Achíllesz) eljutának

a két szépen buzogó forráshoz , melybl az örvényes

Szkamander ketts pataka ered. Azok közül egyik mindig

h, s körülte lebeg fölfelé meleg gz, mint kél füst az

ég tüz körül ; ellenben a másik nyárban is hideg mint

a jéges, vagy mint a téli hó, és a jég megfagyott da-

rabja. E forrásokhoz közel köbül szépen kivágott váluk

állanak, hol Trójának asszonyai és kecses hajadonai az

ünnepi öltözeteket mosták egykor, midn az achajok tá-

borának megérkezése eltt e vidéken béke virágzók.

«

(Iliász, XXII-ík ének, 147— 156. sor.) Igen, e két for-

rás most is foly, mint három ezer év eltt ; mit isten
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indit el, az nem akad meg soha, de mit ember alkot,

az romlékony. Homér után kiszámithatni azon tért, melyet

a félig szárazra kihúzott görög hajóhad a parton , s a

hadsereg a síkon elfoglalt, és e számitás az illet öböl

s táborhely területével teljesen megegyezik.

Hektor sirhalmát bizonyosan nem ismerni ; Homér
azt mondja róla, hogy a városhoz közel volt. De igen

Protezilauszét, melyrl állitja, hogy az a Helleszpont

európai oldalán van. Ez most is valóban ott emelkedik
;

volt az els görög, ki a harczban elesett. Szinte biz-

tosan meghatározhatni a Szimoisz partján Troszmoszt,

a görögök közhalmát, hol összegyülekezni szoktak, mint

Myrina sirját, Aezieteszét is, és Húszét, mely van azon

ut mellett, mely a mezrül a városba vitt. De a hajó-

soknak leginkább feltnik a rhéteumi és szigeumi fok

közt 300 lábnyi magasságban emelked gránit partfal,

mely mint egy természetes ersség védi Trója síkját a

dühösköd hullámok ellen. E szirttet felül lapos, s rajta

több falak és egyéb omladékok állanak, miket a hajósok

már messzirl megpillantanak a tengeren, s mik nekiek

vezérjelül szolgálnak a szorosba bemenni. S lehetetlen,

hogy bár kinek szembe ne tnjenek azon pyramis alakú

földhalmok, melyek sorban állanak itt a tengerparton, s

nni, emelkedni látszanak a szerint, a mint hozzájok

közeledünk.

A rhéteumi (mai török neve : Karanlik limáni)

fokon kidomboruló sirhalom Ajaxé , a szigeumi fokon

pedig (uj neve: Jeni-cser) közel kilencz forgó szélma-

lomhoz, három szinte csrök (conicusz) alakú sirhalom kél,

t. i. Antilochuszé, Patrokluszé és Achilleszé, mely köztük

a legmagasabb, 29 láb magas. Ezt 1788-ban Choiseul a

sztarabuli franczia követ kiásatta, de benne csontporon,

10*
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hamun, lacrymatoriumon, egy érez szoborcsoporton s két

kedényen kivül semmit nem találtak, szóval semmi

olyat, mi archaeologiai tekintetben valami nj felvilágo-

sítást nyújthatott volna. ' E négy sirhalomrul beszél Ho-

mér, mondván : »Ott fekszik Ajax, vitéz mint maga a

hadisten, ott Achillesz is, ott ennek barátja Patroklusz,

ki bölcseségben istenekhez hasonlitott ; ott az én szere-

tett Antilochuszom , bátor és hibátlan , ah kedves fiam

(Nesztor szól itt), ki futásban és csatában oly gyors

voltál.« (Odysszea, III. ének, 109— 112. sor.)

Homér igy irja le Achillesz temetési pompáját, ad-

ván azt Agamemnon ajkába, ki vele a pokolban ta-

lálkozik :

»Körülted az öreg tengeristen szülöttei, a nymphák

állának, kik panaszkiáltások közt téged ambroziás kön-

tösökbe öltöztetének. A kilencz muzák is panaszkodának^

szeliden felelgetve egymásnak, és nem volt a danaok kö-

zött senki, a ki nem sirt volna, oly megható volt az

istennk zeng éneke. Tizenhét napon és annyi éjszakán

át folyvást siratánk mi, ugy az örök istenek, mint a

halandó emberek, A tizennyolczadikon megégeténk, s nagy

számú hizott juhokkal és görbe szarvú tulkokkal áldo-

zánk. Te pedig isteni ruhádban , illatos kencsökkel

s balzamos mézzel bekenve égtél, és az achajai hsök
közül sok, érczmezben ragyogva futkozott gyalog és ko-

csin a lobogó halotti máglya körül. Nagy fegyverzörgés

hallatszott. Midn végre Hephaesztosz szent tüze meg-

emésztett, fehér csontaidat, ó Achillesz, gyorsan összetaka-

rítok, rajok tiszta bort és balzamot hintvén. De anyád

(Thétisz) egy arany edényt ada ; mint monda, Dionyszosz

ajándékát, s a híres Hephaesztosz müvét. Ebben nyugszik

csontod, ó dics Achillesz, összevegyitve Patroklusz tete-
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meivel, de ezektl külön van Antilochusz pora, kit te, a

megholt Patroklusz után, mindenek felett becsültél. Aztán

mi, danaok szent tábora, túlnan egy csodá-

latra méltó sírhalmot emelénk, ott a szé-

les Hellesz pont tengerbe szögeU partján,

hogy az onnan, a tenger hullámai felett,

messzirl feltnjék az embereknek, mind
azoknak, kik most élnek és a kik jövend-
ben élni fognak. . . Tehát holtoddal sem enyészett

«1 neved, st inkább dicsséged örökre élni fog minden

népeknél. « (Odysszea, XXIY. ének, 58— 94 sor.)

Azonközben hajónk csendesen, de folyvást haladt.

De én nem szntem meg nézni Ida hegyét s Trója sík-

ját, a hsköltészet e classzicusz földét, ama halhatlan

csaták színhelyét, e tért, mely a görög és a római láng-

ész, Homér és Virgil által örökre fóLszenteltetett. St
még, midn balra az Egénmi tengerbe befordulánk is,

s vidékét part és távolság elfödte ellem, képzeletem

ott lebegett, vágyva utána, mint vágyunk egy eltnt

szé]i álomké}) után.

Itt az Egeumi tengeren utazva, valóban egészen a

classzicusz s a mythologíai világban érzem magamat.

Jobbra sárgás partjaival emelkedik ki a habokbul Lem-

nosz szigete (mostaiji neve Sztaliméuesz), hova leesett

Vulcán, midn Jupiter haragjában tazOlympról ledobta;

ennél közelebb esik a kies Tenedosz, mely a Dardanellák

bemenetelénél mint rtorony kél ki a vizekbl, török

várának tornyai az öböl felett messze kifehérlenek. ^liut

hajdan, most is l)oráról híres. Homér korában itt ural-

kodott az ezüst ijú IMiijbnsz Apolló, s a nagy költ ide

helyezi Laocoon esetét, kit gyermekeivel együtt két ten-

geri óriás kisívó mesterségesen körülfonva í>lt mefr. Ki
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nem ismeri, habár másolatban, a remek szobrot, mely ez^

esetet megörökité? Ezen tul, Szmyrna felé, hosszan nyú-

lik Leszbosz (mai neve Mytiléne) , ugy hogy közte s az

ásiai partok közt a tenger mint egy tág csatornát képez.

E sziget volt Szapphó hazája, az egyetlen asszonykölté az.

ó-világban, kinek szava képes volt ezredeken át hangozni

hozzánk.

Az ég felhtlen volt , a tenger sima, menny és

föld mint két tiszta tükör tündöklött egymástól vissza

;

esti zepliir lágyan, hsen, mint egy erdei lehellet simo-

gatta arczomat , mert a kifáradt nap már kezdett a

hegyek ormaihoz közeledni, hogy mögöttük pirosan majd

eltnjék. Könny hajónk rengés nélkül szelíden s gyor-

san haladt a viz redtlen szinén, mint egy korcsolyás,

ki sebesen szalad a sima jég hátán. Az utazók mind-

nyájan a födélre gyltek élvezni a szép délutánt, mely

oly bájos volt itt, az ásiai partok mellett, e jóniai sze-

lid ég alatt, hol minden vidéknek, helynek, hegynek,

folyamnak, szigetnek egy-egy történeti emlékezet még uj

bájt kölcsönöz. A költi csalódást még kellemesbbé tévé

néhány chioszi görög pásztor zenéje, kik nemcsak ugy

voltak öltözködve, mint Homér pásztorai, de kiknek hang-

szereik is hasonlítanak azokhoz, miket a régi dombor-

mveken (bas-relief) ábrázolva látunk,

En magamba vonulva a hajó jobb karzatára dl-
tem, s Mytiléne, e szép nagy sziget nézelésében gyö-

nyörködém folyvást. Az egészet elég magas hegyek zöld

koszorúja futja körül a legfestibb csoportozatokban, mi-

ket valahol láthatni. Köztök s a tenger közt, kevés sík,

de termékeny föld van, mely hol egy szk völgyet, hol

egy meredek fokot képez, miket olajfák sötéten áimyé-

koznak be. Mindenütt nagyobb s kisebb öblök vannak.
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mik a szigetek széleit mintegy kicsipkézik, s mikben

nagy hullámok zuhognak fel s alá egyhangú mormolással,

s itt-ott a tar szirtekre mint fehérl koszorúk nyúlnak

fel a habok tajtékjai, hogy r(31uk ismét lehulljanak. —
Máshol az ormokrul hegyi patakok futnak alá, melyek a

part szélén narancserdöket öntöznek ; néhol a hegy oldala

ketté nyilik, s látni hosszú mély völgyet, mely százados

platánok rendetlen sora között a sziget belsejébe vezet.

Itt-ott a part körül s az ö])lökben vitorhís sajkák evez-

nek, messzirl hasonlók a tengeri madarakhoz, midn
ezek fehér szárnyaikat lebegtetve kinyitják, sok sajka

pihen, némely rakodik, egy érkezik, más távozik, masz-

tikot, selymet, olajat s narancsot vive Szmyrnálm vag}-

Sztarabulba. Ritkán tüu fel a hegyek oldalán egy-egy

falucska, melynek cserép házfódelei messze kivöröslenek,

különben csendes minden, csak a kel füst jelenti, hogy ott

3S emberek laknak. Mindenütt csend, der, fény, meleg,

zöld, árnyék, bség, jóllét, magány s a boldog megelé-

gedés egy neme nyugoszik, s egy hires pont, völgy,

tet a mást váltván fel, kedvem volt volna majd itt,

majd ott kiszállani, megtelepedni, egy kunyhót vagy

kioszkot építeni, s itt élni le hátra lév napjaimat, e

partokon, hol a tenger örökké zug, e források mellett,

hol sötét olajfák illatoznak, e magas hegyfokokon, hol

vén platánok, fenyk, czyprusok közül messzire kitün-

dökölnek u magasan legel kecskék fehér csoportjai.

Ilyen az utazó sorsa. Vándorlásiban sok szép vidé-

ket talál, hisz a nagy természet szépségekberi oly kimo-

rithetlen, itt egy csendes völgyet, ott egy festi partot,

odább egy pompás kilátású ormot, illatos erdket, csörg

forrásokat, s minduntalan fÖlfölsohajt, hogy itt nem szü-

letett, hogy ott nem telepedhetik le, szóval mindenütt,
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liol szép tájt lát, ahhoz lelkét vonzódni érzi, s bár ek-

kor szemléli elször, valódi bánattal válik meg tle, —
<Je hiában, megy, mennie kell, mert mind ez nem ha-

zája.

Már az éj leszálla, s mi még mindig Mytiléne

partjai körül evezénk. A tiszta égen Luna szelid fénye

világolt. A vidék az volt, mi nappal, csak megvilágitása

változott, de ép ez tévé, hogy az egész éjjeli vidék ne-

kem uj szépségben jelent meg. Ha a nappal a szem or-

szága, az éj a képzeleté, s az enyém felizgatva lévén :

körültem rajongani véltem a hajdankor dics szellemeit.

Még mindig közel valék Trója omladékihoz, s igy nem-

csak Homér hsei vonultak el ragyogó sorban lelkem

eltt, hanem Görögország mindazon nagy férfiai, kiket

Herodot, Thukydidesz s Plutarch leirt. Leszbosz egyik

kiül bérczfokára tekintve, ott, szinte látni véltem Szap-

phó halvány alakát, lanttal kezében, épen midn a tá-

tongó hullámokba ugorni készül, — st az egész Olymp

isteneinek gyülekezete elvonult elttem, tanácsot tartva

a szomszéd Ida ormán, melyet, az éjjeli csillagoktul meg-

koronázottan, még mindig láthattam. így töltém én el

ébren az egész éjét. De ki tudna alunni, midn egy uj

világrész mellett els izben jár ? s én most szívom el-

ször Asia levegjét, most járok elször a classzicus föl-

dön, melynek történetét ifjúságomban elbb tanultam?

mint hazámét, s nagy embereit már akkor bámultam,

midn hazáméit neveirl sem ismertem.

Épen akkor kelt a nap, és min ragyogó pom-

pában kelt föl, midn a szmyrnai öbölbe érénk. Háta mö-

gött tágas amphitheatrumként magas hegysor övezi körül,

hol meztelen, hol zöld erdkkel behintve, itt-ott oldalain,

magasan, fehér faluk, mint fészkek, festileg függenek,



— 153 —

s kiül ormokon számos szélmalmok forogaak. A várost

czypruserd félhold alakban keriti be, s fölötte egy

domb uralkodik, melyen egy régi várnak rovátkos falai

omladékosaft állanak. Mosolygó tekintete van az egész-

nek, a száraznak még ott is, hol a hegyek kopárok, de

különösen nagyszer, st fölséges az öböl. Ez százszorta

festibb a Dardanelláknál, s ha ragyogóbbnak kell is a

nápolyi öblöt mondani, ebben van egy oly valami, sehol

másutt fel nem található, mi utolérhetetlen. Minden ol-

dalrul oly alpesi, oly változatos, oly vad és mégis sze-

lid hegyek veszik körül, melyek az egésznek egy pász-

tori s igénytelen jellemet adnak ; mintha Helvéczia he-

g3'eit, de nyárban s hó nélkül látnók, s mintha ez öböl

nem egy tenger, hanem csak egy nagy hegyi tó volna.

Itt valóban csaknem mindig szélcsend van, a hullámok

többnyire simák, a tenger mélyen hallgat; hasonló ez

öböl csendé egy vizzel tölt völgy csendéhez. Itten min-

den nagyságot, magányt, nyugalmat, némaságot leheli, a

tenger roppantságával egy kerti tó szelidsége egyesül.

Mintha e tengerkauyarulat azok számára volna teremtve,

kik békét s magányt keresnek, s a nagy hullámokat,

nagy tengeri jeleneteket kedvelik nagy veszélyeik s za-

jaik nélkül. Elég látni e fölséges öbölt, hogy elhigyjük,

miként Homérnak itt lehetett, itt kellett születnie ; mint

az lelke, ez is oly mély, oly tág, oly nagyszer, és

egyszersmind oly tiszta, oly derült, oly változatos. S ki

tagadhatja, hogy a költ lelke rendesen azon világot

szokta visszatükrözni, melynek képei ifjú lelkébe korán

nyomódtak.

A város maga az öböl fenekén, elég szk lapályon,

a hegy s tenger közt fekszik, jobbra, balra és köröskö-

rül egy czyprus-erdtül környezve. A révben sziímtalan
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sajkák s hajók állanak, melyeknek árboczaik raesszirül

tekintve a part magas fáival egy erdt látszanak ké-

pezni. Az öböl mindenütt oly mély, hogy nagy és kis

hajó bárhol horgonyt vethet. Mienk alig álla({)odék meg,

azonnal számtalan csolnak seregié körül, s öt—hat nyel-

ven kiabáltak felénk, ajánlva szolgálataikat, minket partra

szállítani. Mert Szmyrna, mi a nyelvet s ruhát illeti,

cozmopolita város, van itt minden, török és angol,

görög és franczia, örmény és olasz, arab és máltai, s

jól esik az utazónak Asiában saját hazai nyelven meg-

szólittatni. És valóban, Szmyrna 140,000 keleti lakosa

közt 20,000 európai származású telep él.

A legszéls épületek, vendéglk és kávéházak, nem

is a szárazon, hanem a tenger fiébe oszlopokra vannak

épitve, s midn a padozat sznyegére letelepedem, ked-

ves volt alattam a tengerhabok locscsanásait hallanom.

De a mely kávéházba elször menénk, enni semmit nem

kapánk, csak inni. A konyha lobogó tüze mellett szép

sorban álltak az apró rézbögrék, melyekben findzsánkint

fzik a kávét, s a másik oldalon egy alacsony polczon

hosszú sort képeztek a tiszta, fényl narghil-edények,

mert mint nálunk most minden szivarozik, Sztambul-

ban minden csibukoz, ugy itt minden narghilt használ.

Mint keleten minden keresked-város, ugy Szmyrna

is egy név alatt két várost foglal magában, egyik a mu-

zulmánoké, másik a keresztyéneké és európaiké. Ama-

zoké mindig a hegy magasb oldalát foglalja el, alulról

fölfelé lépcszetesen emelkedvén, mint hazánk szls

vidékein hegyoldalakban a pinczéket épiteni szokták. A
házak többnyire fábul épitvék, veres cserépfödeleik a

napfényben messze ragyognak. Egymástól kert által el-

választvák, ez szükséges óvakodás ott, hol a polygamia,
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a hárem és rabszolgaság a házi életnek alkotó részét

teszi. Ablakaikon mindenütt rácsozat van, s e miatt

nem mondom, hogy fogházakhoz, de mindenesetre kolos-

torainkhoz hasonlítanak. Rendesen egy emeletüek, kert-

tl körülvéve, melybl a fige- s narancsfák dús lomb-

jai a keritésfalon mintegy kiömlenek, mig az udvaron

egy márvány tartóból hs forrás szökik fel ; — csak egy-

szer volt alkalmam egy ilyen udvarba bepillanthatni,

és azon festi csoportozatot, melyet a szökkút körül

puha szmyrnai sznyegen fekv nk és gyermekek ké-

peztek, soha nem fogom elfelejteni. Néhol az ablakok

közé czémentbl parányi kalitok ragasztattak, beléjük

több lyukak fúratván, a végbl, hogy a fecskék a házi-

kókba jöjjenek fészkelni ; megható vendégszeretet, mely

keleten kiterjed az állatokra is, mint testvéreinkre a

teremtésben, ez elv s ez érzés, e hit, az indus brahma-

vallás egyik legnagyobb érdeme, s meg kell vallani,

hogy emberek és állatok közt sehol oly bizalmas, mond-

hatni kedélyes viszonyt nem liíttam, mint láttam kele-

ten. Az állat bizik az emberben, mivel benne soha neiu

csalódik. A házak külseje fehér, mely égkék szinü vona-

lokkal, virágokkal, lombokkal s más arabeszkekkel van

kiékesitve, az egész oly tiszta, friss, csinos mint egy te-

her porczellán edény, mely tarkára van festve. Ritkán

látni fehér márványból épült házat, de néhány igen szép

van. Gyár egy sincs, és igy sem magasra nyúló kémények

nem füstölögnek, sem zörej nem háborítja meg az ut-

czák csendét, s az egész török város annyival inkább ha-

sonlít apró kolostorok csoportozatához, mivel az elfátyo-

lozott nk, mint megannyi apáczák néma árnyékokkin

t

lengenek végig az utczákon. Ez egymástól elszigetelt,

fáktól árnyékozott, bezárt lakok kíh-ül bizonyos csend,
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magány, titkosság uralkodik, s a mely házkört birtokosa

ily gondosan elzár, hajlandók vagyunk hinni, hogy ott

nagy házi boldogság riztetik. Egyszersmind mindenik

ház ugy van helyezve, hogy az a hegyekre s a tenger felé

nyilt kilátással birjon, egyetlen gyönyörét ez elzárkózott

keleti nép az erdk illatában, a tenger hs fuvallatá-

ban, s a szabad természet és derült ég nézelésében ta-

lálván.

A muzulmán város felett egy szép czyprus-erd

zöldéi, alatta a basa palotája, katona laktanyák s fegy-

vertárak vannak, melyek egész az öbölig lenyúlnak. Eb-

bl látni, miként a török nép okosan számit, mert min-

denütt biztosítja magának a két pontot, mi neki az

uralkodást az idegen fajok felett biztosítja, tudniilhk a

tetket s az öblöket, ott a várakat, itt az ágyutele-

peket.

A keresztyén városrész len a tenger partján terül

el, s az öböl környékét tartja elfoglalva, annyira, hogy

némely házak czölöpökön már a tenger szine felett álla-

nak. Itt vannak az európai consulok házai is, s elttük

az illet hatalmasságok lobogói magas árboczokon len-

genek. E tengerpart a város legélénkebb része, itt van-

nak a boltok, kávéházak, vendéglk, itt örökös a zaj,

alku, vitatkozás, itt szünetlenül, mint hab hab után,

jön-megy a napszámos, a matróz, a kalmár, a halász,

portékákat vive most a hajórul a partra, majd a partrul

hajóra szóval, nyelvben és öltözetben itt a legtarkább

népvegyüléket láthatni, mely minduntalan sürög-forog,

mint a méhsereg a kas száján folyvást ki- és besiet,

mig az öbölben a tenger szinét sajkák ezrei lepik el.

Ámbár a városnak különböz részeit bejártam, nem

találók semmit, mi különös leirást érdemelne. Csak ar-
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ról volt alkalmam meggyzdni, hogy itt az európaiak

is keleti szokás szerint élnek; hiában, ki hova költözik,

szükségképen el kell fogadnia uj honának mind jó, mind
rósz szokásait. Az európai ép ugy megszün Ásiában az

lenni, ki volt, mint az ásiai nem maradhat Európában
a régi.

Szmyrna több bazárral bir. Ez egy-egy szk utcza,

melynek mindkét oldalán képület foly, melynek ivei

alatt apró czellák vannak, és ezek a boltok. Ablak nincs

rajtuk, sem más ajtó azon palánkon kivül, mely elején,

ha lebocsáttatik, ajtóul szolgál, ha fölnyittatik, ablakul,

a mennyiben ez adja a világot. Az ür a két bolt-sor közt

nem lévén befödve, a nap ellen magokat ugy védik, hogy

felül gerendákra deszkákat raknak, de itt-ott kört hagy-

va, mert különben épen nem látnának, hanem ép e

változatossága napfénynek és árnyéknak a legfestibb,

legváratlanabb, legbizarrabb jeleneteket idézi el ugy
embereken, mint dolgokon. Fény és homály, külön és

együtt, mint egy dévaj fest, hol idealizálja a minden-
napit, hol nevetségessé teszi a komolyt; itt egy szere-

csen papucsvarrónak orrahegyére egy fénypontot vet,

ott egy n sárga feredzsét (köpenyét) tarkán megfoltozza,

mint egy zebra-brt, az üvegedények, pillangós saruk

ragyognak mint drágakövek, mi fényl, az a sötétben

szintelen, mi hamis, az a napsugárban lángol ; — egyéb-
iránt az itteni bazárok kicsinyben a sztanibulihoz ha-

sonlítanak, azon két különbséggel , hogy kincsben ke-

vésbbé gazdagok, de a keleti czikkek s termékek olcsób-

ban kaphatók.

Itt is sok szép mosé van, de nagyszer egy sincs

;

mindenik mellett van egy vagy két sugár minaret, me-
lyen az erkély hasonló azon vitorla-gyürethez, mely a
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liajók árboczainak tetején látható. Vannak ékes szök-

kutak is. kicsavarodó chinai tetkkel, s mór Ízlésben

finoman faragott oszlopkákkal, falaik beirva, hol aranyos,

hol kék betkkel koránbeli bölcs mondatokból. Mint

London belsejében még ma is sok temet van, s mint

az hajdan Európa minden városaiban egykor szokás

volt, itt is a városban több kisebb s nagyobb temetk

vannak. Némelyik kfallal van bekeritve, némelyik

nincs, s bennök itt tyúkok szemet keresve járkálnak a

sirok közt, ott macska nyújtózik a napon, vagy mosott

ruhák száradnak a czyprusok ágain, mert keleten élet és

halál, temet és város nincs egymástól ugy elválasztva,

mint nálunk ; itt a sirok közt az emberek ülnek, alusz-

nak, dohányoznak, esznek, mulatnak, dalolnak, a nélkül,

hogy a muzulmán ebben botrányt látna, t az élvezet-

ben a holtak nem háborgatják, mint ö sem véli, hogy

azzal, mit tesz, a kedves holtak álmát háborgatná.

Több utasok lévén, kik az úgynevezett karavánok

hidját meg akarák látni, egy tolmácsot (drogmán) fo-

gadánk, ki azonnal annyi szamarat fogadott, a hányan

valánk. Megjegyzem, mikép keleten szamárháton járni

épen nem nevetséges, s a legnagyobb méltóságok tétová-

zás nélkül ráülnek ; csak ha e keleti szokást tudjuk,

lesz elttünk megfoghatóvá, hogy Jézus maga szamárhá-

ton tartá Jeruzsálembe diadalmenetelét. De az itteni

szamarak nem is hasonlítanak azon nyomorult állatok-

hoz, melyek nálunk búsan ballagnak juhnyájaink eltt

;

hozzá járul, mikép nyereggel, kantárral, sznyeggel dí-

szesen el vannak látva, csengk, rézkapcsok, ezüstös

pillangók, mindenféle szín rojtozatok, s tarka csigák

függelékei az egész paripának tökéletesen illend kinézést

adnak. így iudulánk el útnak, ell egy bottal a tol-
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mács ment, ravasz íiczkó, ki életében már sokat meg-

csalt, mint minket is, utói a szamár tulajdonosa, ki egy

hatalmas póznával kíméletlenül döngette a röstelked

állatokat.

Kibontakozván a város tekervényes szk utczáiból,

mi nekünk magunknak, a tolmács vagy egy ariadnei fo-

nal nélkül nem sikerült volna, végre pár óra múlva a

nevezett hidhoz elértünk, hol egy kis török rsereget

találánk. Ezek közül egy sem volt európai, mind kurd

vagy arab, drúz vagy egyptomi volt. Fejkön magas

turbánt hordtak, bugyogó fehér vászon-nadrágot visel-

tek, mely hátul mint egy zsacskó lógott, a széles öv,

mely csipejöktl csaknem hónaljig ért, tele volt szúrva

pisztolyokkal, handzsárokkal, lábaikon papucs, lábszáruk

meztelen s barna mint a cserzett br, ábrázatuk naptól

égett rézszinü, szemök éles mint a sasé, orruk hajlott,

szakálluk nem volt, de bajuszok annál bozontosabban

függött le. Ezek a rend fentartása végett voltak

itt, s kétségkívül derék, jámbor emberek, hiszen oly

nyugalmasan üldögéltek a földön, pipafüstöt eregetve

csendesen, de ha velk egy pusztában találkozom vala,

képök s fegyerzetök után itélve, rabló-beduinoknak fog-

tam volna tartani.

Mi is melléjök telepedénk, egy pázsit-oázisra,

mely fölött s platánok lombsátora tartott árnyékot,

s azonnal nemcsak a keleten elkerülhetlen pipával s

kávéval kínáltak meg , de utczalló czukrászok min-

denféle édes itallal s csemegével is ostromoltak. Egyi-

künk »halvát« választott, .melynek alkotó részei: zézam-

magbul készült olajos liszt és méz; másik »muhalibi-t«,

mely rizsliszt, édes mandula, rózsavíz és gyümölcslé ve-

gyitéke ; harmadik »rakhatlakumot«, mely szlmustból,
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szemolin lisztbl, czukorbul s baraczkmagból készíttetik;

italokbul választhattunk »serbet-et«, mi friss uarancs-

bul, czitrombiil, birsalmábul készül és kedves savanyize

van, vagy »kosab-ot«, mely nem egyéb mint befzött

gránátalmának, rózsának, szi baraczknak, vagy bár mi

más gyümölcsnek valóban kellemes leve. Adtak »raki-t«

is, mi nem más, mint egy ers rhum, csak bort nem
árultak, mert azt nyilván nem, csak titokban szabad

inni. Valóban, törökországi utániban én már annyiféle

uj, ismeretlen, s a mi fontosabb, annyi különösen izle-

tes ételt és csemegét Ízleltem, bogy bátran állithatom,

mikép az, ki ezek készítése módját összegyjtené, a nya-

lánkoknak hazánkban is számos seregétl örök hálát s egy

halhatatlan torta-emléket érdemelne.

Néhány óra így eltelvén, már épen visszaindulan-

dók valánk, midn egy teve karaván sereg a híd túlsó

végén összegylt, s lerakván terhét, selymet, szenet,

bort, gyümölcsöt s különbféle masztikot és fahéjat, pihe-

nés után vissza fogott térni a pusztába Tyra és Bainder

felé. Uti társaim közt volt egy angol is, kinek az a szeszé-

lyes ötlete jött, hogy egy karaván-utazásban részt vészen.

Társat keresvén, én azonnal ajánlkozám. Csak az els

állomásig szándékozánk menni. S azonnal két bérlett

teve hátára mászván, megkezdk utunkat, s kalauzunk

után ment egy teve a más után, sorban, egyenkint,

mint nálunk a ludak a gúnár vezérlete alatt a learatott

búzaföldre mennek. Mihamar messze valánk a váróstul,

lakatlan pusztaságon, s különösen érzem magamat, kö-

rültem látván a sok tevét, melyet mi Európában csak

pénzért vagy fejedelmi állatkertekben szoktunk meg-

láthatni, ez oly csodaalaku, mint áldott természet ál-

latot, mely engedelmesen letérdel, ha a terhet rá rak-
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ják, mint akkor is, ha azt róla leveszik, s meleget, éhet,

szomjat, fáradságot békésen tr panasz és ellenkezés

nélkül.

Velünk tévé az utat néhány tevecsikó is. Anyjuk

oldalához tapadva ösztönszerleg most jobbra, majd balra

félve pillantgattak, s ha egy uj tárgy vagy egy szokat-

lan hang megijeszté, sietve szaladtak anyjok hosszú

nyaka alá. Bár ez állat alaka csodálatos, bizarr, rút, háta

púpos, lába görbe, alkata idomtalan, szre fakó és kú-

szás : lehetetlen jó szivvel s szeretettel nem tekinteni egy

ilju tevére ; képének kifejezésében annyi okosság, annyi jó-

ság és ártatlanság van. Szemének golyója barna, mint

egy érett gesztenye, mely fólrepedt hüvelyébl kipattanni

készül. Tekintetében van valami bámuló, gyermekies,

esdekl és jó, mely az ember részvétét s a nagyobb te-

vék pártfogását mintegy kérni látszik ; anyja lépéseit hí-

ven követi, az akár gyorsan, akár lassan megyén ; sze-

meiben, mint az zéiben, egy örökös könny látszik tün-

dökleni ; igy járja szegényke a puszták nyomtalan ösvé-

nyét mindaddig, mig anyja kidlvén, rá kerül a sor, hogy

viszont hordja az ember sátorát, s majd örök idig

vándoroljon vele a homoktengeren, hévben és vészben,

derült és borult idben, mert hiszen isten t rendelte,

hogy lenne a puszták szállitó hajója.

E karaván kalauzai rendesen aethiopai vagy abysz-

sziniai szerecsen ifjú rabszolgák, kik a hosszú sor élén

szamárháton járnak , lelógó meztelen lál>akkal . rövid

fehér gatyában, ékes övvel derekaikon, sállal keritett

vastag turbánnal fejkön, miknek ez a nap éget su-

gara ellen legbiztosabb véde, — többnyire még mint

gyermekek vétetvén, ugy tekintetnek, mint a család tag-

jai ; csupán nevök rabszolga, ételök, italok, ruházatok,
Sz e 111 er « IV.

1 J
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dolguk az, mi a gazdáé ; mert tudnunk kell, hogy kele-

ten a rabszolga több a cselédnél, s hogy itt, nem ugy

mint nyugaton, mindeniknek biztos kilátások van a sza-

badságra.

Mintegy nyolcz óráig utazánk, midn az els állo-

mást (karavan-szeralj, khán) elértük. Ideje is volt, mert

a nap épen leáldozni készült, s tudjuk, hogy ekkor a

muzulmán minden dolgát félbehagyván, imádkozik. Le

is szállá valamennyi, s a földre arczra borult, st a te-

vék is mind letérdelének, azért-e, hogy gazdáik róluk

lekelhessenek, avagy szokásbul, nem fejtegetem, de any-

nyi bizonyos, hogy e látvány elttem örökre felejthetet-

len marad. Egy pusztaság terült szemeim eltt, végte-

len sík, mint a nagy tenger, mély csend uralkodott kö-

rülem közel és távol, a tiszta ég fölöttem hasonlitott egy

kiterjesztett ersséghez ; a láthatár messze, messze, ott,

hol a nap lenyugovék, lángoló biborszinben égni lát-

szott , s én , mint a hossza sorban legutolsó , an-

nak alkonyodó enyhében földre borulva láttam magam

eltt nemes ak az embereket, de az állatokat is, —
ó ez valami fölséges, lélekemel, megható látvány volt.

Most volt elször igazi fogalmam arról, Mózes és Mo-

hammed miként találták föl Istent a pusztákban.
Mi az angollal csak másnap téi'énk vissza Szniyr-

nába, az éjjelt egy karaván-szeraljban vagy khánban,

az ásiai puszták e csárdájában, töltk. Egy ilyen khán

kelet sikján a legfestibb, legköltibb látvány. Ez rende-

sen egy szegény k- vagy faépület, melynek födele ku-

koriczakóróbul vagy myrth-galyakbul áll. Isten az ura^

vendége minden utas. Néha van mellette ól is a lovak

számára , de mindenik áll egy füstös terembl, mely

körül egy alacsony fenypad foly, mire az utas kitér-
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jesztvén sznyegét ott alszik, ott költi eledelét, az üve-

getlen ablaknyilások az esti hs szellnek szabad jövetelt-

menetelt engedvén. Benne, mint Veszta-templomban vagj'

oltáron, egy örökös tz pislog, mely soha ki nem alszik,

mert az utasok, kik azt életben tartják, soha nem hiá-

nyoznak, e mellett gyújtogatván meg pipáikat s fzvén

kávéikat, midn megérkeznek. Ritka helyen vau patak,

de kut mindenütt, mely mellett egypár platán magáno-

san emelkedik ; ezeknek tövében keresztbe vetett lá-

bakkal , üldögélnek az utasok , török, örmény, arab,

albán , zsidó , mindenik imádkozik saját módja sze-

rint, vagy ábrándozva nézi, csibuk füstje mint oszlik el

a légben, föl-fölfigyelve, ha lovaik néha egyet horkannak

;

oldalt a nk gondosan elfátyolozott arczukkal egy

myszteriozusz csoportot képeznek, bajlakodva apró gyer-

mekeik körül, kik kavicsokkal gondtalanul játszanak;

itt egy utas lovait dörzsöli, más itatja vagy szer-

számait tágítja ki , ott letérdelt tevék kérleg vár-

ják , hogy gazdáik róluk a tehert levegyék', —
mig végre minden, ember s állat mély álomba merül

a pusztaság is elhallgat, csak néha-néha egy ismeretlen

sivítás, mint villám a sötét eget, szakitja meg a síri

csendet, de nem tudni sem azt, honnan jött, sem azt, mit

ielent, bár az állatok veszélyérz ösztöneiknél foo-va

ilyenkor mindig össze-összerezzeunek.

Hajnalban már 2 órakor mindnyájan talpon va-

lánk, a karaván ment keletnek, mi vissza Szmyrnába té-

rénk. A khán üres ln újra, mint volt jövetelünk eltt,

csak két él maradt benne, a tzhelyen a pislogó zsarát-

nok, mely uj vendégeket vár, és a háztetn galyfészké-

ben egy gólya, mely hosszú orrát kinyújtván, gondolkodó

képpel látszott az emberek sorsáról elmélkedni, kik ki'trülte

11*
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örökké jönnek és mennek, — e vándorlás hü képe az

életnek, melynek pályája oly hosszú és oly rövid egy-

szersmind, a bölcsötül nyúlik a sírig, az idn kezddik

s végzdik az örökkévalóságban.

Visszamenet utunkba ejtk ama váromladékot, mely

Szmyrna felett, Acropoliszképen a Pagusz hegyén emel-

kedik. Egy ó temetn kellett hozzá mennünk, mely elha-

gyatva lévén, kezd újra egy czypruserdvé válni ; ez a

sorsa itt a földnek, kertbl temet, temetbül idvel

erd lesz, s a ragyogó márványemlékek hitvány utczai

porrá válnak. Szmyrnát mint várost Nagy Sándor ala-

pitá, de csak Lyzimachusz végezte be. Hajdan e város

egy volt a jóniai legfényesebb s leggazdagabb városok

közül, szép s lágy ege alatt a tudományok s mvésze-

tek sokáig virágoztak, mig Tamerlan s a török hóditók

hadai ismételve el nem pusztiták. Büszke vára már több

század óta puszta rom, s hires emlékeibl és épületeibl

nincs semmi, itt-ott hever néhány oszloJDtöredék, több-

belle uj házakba van beépitve, a sztadiumnak és szin-

körnek helyét is alig ismerni. Azonban, fáradságunkat

gazdagon megjutalmazá azon fölséges kilátás, melyet

e hegytetrül élvezénk : lábainknál feküvén a város ve-

res és fehér házaival, kúpos moséival, sugár minaretéi-

vel, czyprus erdivel, elszórt narancs, fige, olaj s czit-

romkerteinek buja csoportozatával, nagyszer vidékének

festi változatosságával, messze a tengeren a számos szi-

getek úszkálni látszottak, de fkép fölséges volt a rop-

pant öböl, mely csendes, fényl és tisztán kék, mint fö-

lötte a derült ég, és mindezt képzeljük egy melege

egy átlátszó lég ezüst fényében förödve tündökölni.

Végre elmének Mélesz homéri patakából inni. A
monda szerint ennek partján, leng nádjai közt, szülte
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Hómért auyja Chriteisz, mint nádak közt találtatott Mó-

zes is, az a költök királya, ez a prófétáké. Hómért én

ugy tekintem, mint a classszicus kor napját, ezt vilá-

gítja meg nekünk, lia ismerjük; oka, mivel az égen

függve maradt. Mutogatják azon Ijarlangot is, hova el-

vonult, midón emlékezetében költé verseit. Egykor itt

dicsségére egy csarnokot emeltek, mely nevét viselte, s

hol a város polgárai tanácskozásaikat is tartották, — ez

sem áll többé, de él Homér dicssége, sót ez az, mi

nemcsak e pataknak, e városnak, e tengernek, sót egész

Hellásznak fényét kölcsönzi. Hajdan Szmyrna az ó ké-

pét nyomatta pénzeire is, jeléül annak, hogy a lángész

a valódi f ö 1 s é g.

Némely tudósok, kik ujakat szeretnek állítani, bár

azok oktalan paradoxok, Homérban nem egy személyt, de

egy iskolát, egy jellemet akarnak találni. De bizony a

Hmérk egy egész faját elhinni nehezebb, mint a titá-

nokét; a természet nem szokta szülni csodáit rakáson-

kint; teremtvén egyet, Hornért, — ime azóta folyvást

pihen, ezredek multak el a nélkül, hogy egy második

Homér támadt volna.

A legszörnybb képtelenség gondolni, hogy az Ili-

ászt s Odyszszeát többen irták volna. Tervében a leg-

tökéletesebb egység van, részeiben a leggyönyörbb har-

mónia, meséinek lánczolatábau a leghianytahmabb össze-

illés, nyelve egyöntet, gondolataiban, érzeményeiben,

színeiben a legkövetkezetesb rokonság és összehangzás.

Ily remekm csak egy agyban s szívben fogamzhatott,

mint Phidiász csak maga végezhette be a szobrot, mit ó

kezdett meg. Ha igaz az, hogy a valódi költészet az em-

beriség egyetemi nyelve, mely Job, Dávid, Homér korá-

ban ugyanaz volt, mi ma, melyet minden világrészben
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s korban az emberek megértenek, mert az emberiségé-

ben a szív érzése, az indulatok hangja soha nem válto-

zik, mint a vélemények és eszmék váltó znak ; ily érte-

lemben Homér mint költ, mig csak ember lesz, mindig

fog csodáltatni, mert mindig fog értetni. A legtöbb köl-

tök, kik egy kornak, egy nemzetnek, egy bizonyos szel-

lemi állapotnak nyelvét beszélik , rendesen egy vidék,

egy kor, egy nemzet tolmácsai, más vidék, más nemzet^

más kor már nem érti ket; de Homér minden id, az.

egész emberi nemzet, a világ költje.

II.

Borús idben indulánk ki a szmyrnai öbölbül, de

e ború csak utóhangja volt az éjjeli sötétségnek ; alig

viradt a rózsás ásiai hajnal, a nap a fellegeket miha-

mar elüzé, s hajózásunk kedves ln, mint egy tói séta-

utazás. St mihamar oly tikkasztó meleg lett, hogy a

kapitány jónak látta felvonatni a fódel sátoreruyit, és

mi ekkép kellemes árnyékból gyönyörködheténk az uj

meg uj vidékeken, melyek a szerint, a mint eléhaladánk,

lépésrl lépésre változtak. Néha kis delphinek (marsonin,

Meerschwein) játszadoztak hajónk körül a hullámok ba-

rázdáiban, úszva villámsebesen, mintha a gzössel ve-

tekedni akartak volna, néha ismét egymást zték, sz-

kéivé egymáson átal, mig a kerekektl vert tajtékokban

végkép eltntek. Egyszer egy ónszinü dörgécse alakú

roppant hal emelkedék ki a mélybl, fekete uszószárny-

nyal s hosszú lándzsafarkkal, melyre vig matrózaink

nem egy szigonyt hajitának, de mind hiában.

De engem nem érdekelt sem az, mi a hajón, sem

az, mi a hajó körül történt, én még egészen a mytho-
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logia meséinek s a régi történet emlékezeteinek éltem.

Mi bájhatásii hallani ilyen nevek et : Khiosz, Leszbosz

Szalamine, Délosz, Athéné, Korynth, Marathón, Argosz ;

és ime, én nem csak hallom e neveket, de hozzájok kö-

zel vagyok. De sokszor hiában fordnlék a hajósokhoz

eligazodás végett, mert e hires helyek neveiket is csak-

nem elveszték, ugy hogy e szigetek itt most három név

alatt ismertetnek : a régi név alatt, ez a költi, az uj

név alatt, ez a geographiai, és a török név alatt, ez a

hivatalos. De hála istennek, a földabroszok és diploma-

ticai jegyzkönyvek daczára is mindinkább a régi nevek

kezdenek gyzni. A költészet diadalmaskodott a tudomá-

nyon is, a politikán is. Midilli és Mytiléne helyett Lesz-

bosz, Tsoka-Adászi és Czerigo helyett Kythére, Krit és

Candia helyett Créta, Tinó helyett Tenosz, Zea helyett

Czeosz fog fenmaradui.

Elször is Chioszt, a borok kellemes s termékeny

szigetét találtuk ; hegyeit sürü erdk födik, öbleit várak

koronázzák, minden partoldalbul egy templomka s egy

kis ííilu fehérlik ki, számos apró részeiben sajkák hem-

zsegnek, telve férfiakkal és nkkel, kik évszaki terméke-

keikkel Szmyrnába készülnek. Aztán Mikónosz jött, mel-

lette Délosz jelent meg, mely a monda szerint a vize-

ken ide- oda lebegett mind addig, mig Neptun megállitá

tridenszével, hogy benne a Juno által üldözött Latona

szülhesse Apollót és Diánát. A napnak szentelt e sziget

hajdan oly tiszteletben tartaték, hogy arra kutyának

lépni, vagy ott holtat eltemetni nem volt szabad, s

benne még a persák roppant hajóhada is megtartóz-

tatta magát minden rablástól, l tünk aztán Párosz és

Naxosz közt folya odább; amaz adta hajdan Hellásznak

azon páratlan tisztaságú márványt, melybl a l'raxitele-
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zsek és Ictinuszok halhatatlan szobraikat s oszlopos tem-

plomaikat teremték, emez szinhelye volt A.riadne, The-

zensz és Bacchusz mesés történetének. Créta eszünkbe

juttatja a bölcs Minosz s a szörnyeteg Minotaurusz

mondáját. Szeriphosz kopár, meztelen, vázszerü szirtéi-

ben borzadva láttuk a kietlen, a búsan puszta helyet,

hova a római zsarnokok számzték azokat, kiket üldöz-

tek. Szkyros (távolabb a szporádok közt) emlékeztetett

Achilleszre, ki ennek ligeteiben lyányruhába átöltözve

gyermek-éveit tölte. Milo tar és sovány bérczezetét rút-

nak találtam volna, ha azt egy kedves, lágy, csak a ke-

leti éghajlatban honos violaszin tündérileg be nem fá-

tyolozza ; itt találták föl a hires milói Vénusz csonka

szobrát, a görög mvészet e legremekebb maradványát,

s képzelhetni mi nagy volt a régi görögöknél a müsze-

retet, mi számosak a mkincsek, midn egy ily parányi,

szegény szigetke is oly tökéletes szobor birtokában volt,

melyet azóta sem volt képes utánozni senki.

Ezek és sok más szigetek teszik az úgynevezett

kykladokat; a tenger itt nem egy üres láthatár, hanem

egy nagy tó behintve számtalan fokokkal, szigetekkel
;

minduntalan uj meg uj merül föl, soknak lakója s neve

sincs, de sok más történeti, hangzatos, hires, szóval clasz-

szicus nevet visel , ugy hogy bámulnunk kell , hogy

annyi monda , történet , költészet ily szk téren kel-

hetett s megférhetett. Mintegy körben üldögélnek a

tenger kék puha sznyegén e szigetkék, közülök min-

denik egy költnek, egy hsnek vagy istennek adott lé-

telt, s ha nem szépek ligetek zöldje s erdk eleven ko-

szorúi által , szépek a hir s emlékezet hatásosb, ál-

landóbb, hervadhatlan bájánál fogva, mert melyikbl

nera származott egy költemény, egy philosophia, egy re-
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mekmü, szobor, templom vagy öntvény, miket ma több

ezer év múlva is csodálattal szemlélünk. Akármerre

tekintünk, mindenfelé száz meg száz brigg, goelette, ca-

ravel, kaik, sajka vitorlázgat ; némelyiknek alaka egészen

srégi, hasonló az argonauták naszádihoz, s e mythologiai

nevek, helyek, emlékezetek, alakok közt csak azt vártam,

hogy egyszerre a vén Neptun a háromágúval kezében

tünend föl a habokbul, kisérve az amphytritok, galateák

és tritonok csodaseregétol, — val(5ban a delphinek, mesz-

szerl látva, némely tengeri istenekhez meglepleg lia-

sonlitanak.

Most kezdem belátni mi nem igaz képletem volt a

claszszicus világ földérül. Ha szellemét felfogtam, az bi-

zony tanáraim modorának daczára történt, kik üres pbrá-

zisokra oktattak, töredékeket mutattak fel, adomákkal

tápláltak, de a mythologia mélyebb érzelmét , a g("»-

rög nép magas müérzetét, történetök s status-életök

})hilosophiáját nem is kisérlék megmagyarázni, hihetleg

mivel magok sem értették. Ki itt nem utazott, soha sem

fogja Hellászt s a hellén népet teljesen felfogni, nem-

c-sak vezéreit és statusférfiait nem, de költit sem ; e szi-

getek, e hegyek, e tenger, ez éghajlat látása nélkül

örökké homályos marad Homérnak száz meg száz epi-

thetonja, mi magában véve fölösleges, jelentesteién, csak

itt látjuk, hogy egy-egy szócskával minden dolgot, helyet,

népet s fekvést mi festileg s élethün jellemez Most

még inkább meggyzdtem arról, hogy utazás nélkül

minden oktatás tökéletlen ; bár volna minden iskolának

egy hajója, melyen az ifjakat utaztatnák ! ki egy népet

s földet óhajt megismerni, látogassa azt meg ; ha lehet,

hajózza körül a f()ldgömböt, a világ a legjobb könyv,

al)ba isten maga irta be mi van és mint van.
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Kythére nevét hallván említeni, mely Vénusznak

volt kedvelt hona, e szigetet magamnak én is ugy kép-

zelem, mint melyben utón útfélen rózsák, myrtek s a

kéj és szerelem egyéb virágai nnek ; és mit láttam ?

egy fakó szigetet hasadozott szirtoldalakkal, kicserepe-

sedett partokkal, honnan sem fekete föld, sem pázsit nem
mosolygott élmbe ; Déloszrul szinte azt hittem, mikép

azt Diána azért választá ki magának, hogy árnyékos

rengetegeiben vadászati kedvét tölthesse ; és az nem
egyéb mint egy vulcán természet szikla-telep, melyben,

mint neve mutatja, a nap éget heve fészkelni s dúlni

látszik. Honnan van az tehát, hogy a régi költk és

irók mindenütt virágzó szigetekrl beszélnek ott, hol

most mi köves és bérezéseket találunk? Lehetetlen, hogy

kortársaik szeme láttára ekép túlozni mertek volna.

Avagy e föld, idk folytában végkép kimerült volna, s

összeesett az, a nép életerejét vesztvén, mint a test ösz-

szerogy, ha azt a lélek elhagyja? Mert valóban e szige-

tek nagy része most puszta csontváz, melyrl a piros

husozat teljesen lehulladozott. Avagy mi hibánk az,

északiaké, hogy déli éghajlaton is mezk buja zöldjét, er-

dk fürtös lombozatát várjuk?

Azonban másrészrl meg kell vallanom, hogy mel-

lzve a bájt, mit a szigeteknek a claszszicai emlékezetek

kölcsönöznek, birnak ezek egy szépséggel, mi nekik sa-

játjok. Fekvésök kellemes á kék tenger tükrén, hegyeik-

nek alakvonalai szépek és tiszták, kivált midn a me-

leg ezüst fényében s az átlátszó lég violaszinében játsza-

doznak, számos öblök kicsipkézvtn partjaikat ; nekik ez

bizonyos könnységet ád, csoportozatuk hasonló egy föld-

abroszhoz, melyen a szigetek s hegyek domboralakban

ülnek ki, és festibb látványt képzelni sem lehet azon
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városoknál, melyek a tengerparttól kezdve fölfelé pjra-

rais alakban és emeletesen nyúlnak fel a bérczeken.

Szóval, e helyeknek szépségét nem egyes részletekben

kell keresni, hanem azon titkos harmóniában, melyben

itt a tárgyak meglep rajza, az ég örök tisztasága, a

nap fényköde, a szinek változó játéka a a tenger szünte-

leni hullámzása egy egészszé olvad. Kétséget nem szen-

ved, mikép e szigetek hajdan, a görög nemzet fényko-

rában, a természet mostohaságát szorgalommal bven
kipótolták, s igy berkek, kertek hivólag zitldeltek ott,

hol most avar se terem, és e meggyzdés csak egy uj

ok csodálni a görög nép egykori nagyságát. Én haj-

landó vagyok hinni azt is, mikép ama nép szépnek f-

leg azt tartá, mi szorgalom s különösen mvészet és

müvek által ln szép, s ki itt három ezer év eltt uta-

zott, annak szemébe e számtalan szigetekrl mindenfe-

ll uj meg uj márványtemplomok, oszlopok, szobrok s

ezek körül zöldell szent olajberkek (= Teménosz) ra-

gyogtak. E nagy szigetcsoportozat a tengeren elhintve

nem egyéb volt mint szent épületek s memlékek rop-

pant múzeuma, melyben a látogatók ide-oda hajókon

jártak.

Ha én a görög világot különösen szépnek tal.ílom,

senki ne csudálkozzék rajta. A vidékek szépségének ele-

mei közé tartoznak a nagy emlékezetek. Ezek nékiek

egy nevezhetetlen bájt adnak, mint az éjnek azt ád a

hold, mint a hegyeknek azt adnak az ó romok. Nagy

események jelentéktelen tájt is érdekessé tesznek, s mindig

szebbnek tetszik az, melyben a természeti szépség föl-

tételeivel a történetéi is egyesühiek. S itt, hol most uta-

zom, e hegyek, e szigetek, e tengerek nem telvék-e el

a régi kor legnagyobbszerü emlékezeteivel V nem ural-
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kodtak-e itt istenek, kik nincsenek többé? nem itt él-

tek-e a tudomány, mvészet, polgári erény s hazafiság

örökké dics hsei ? hol van nép, mely oly magasan áll

s oly mélyen sülyedett mint a görög nép ? Maga egy-

egy itteni régi név az emberi s nemzeti élet legbámu-

latosb drámáit idézi föl lelkembe. Hiában, az emlékezet

nagy varázsló; természetes, ha Amerika ujdonan irtott

téréin, miknek nincs m altja, semmi ilyesmit nem ére-

zünk, mint melynek neve sem tudatott akkor, midn
népeit s nevét Hellász a történetben többször meg-

ujitotta.

A régi hellén világ fölött ily gondolatokba me-

rülve állongék a hintázó hajón, s a nap a Tenari-fok

körül épen lenyugvóban volt, sugaraival egy fényutat

vetvén hátra a tenger habjain, midn ama görög con-

sul, kirl már fölebb szólék, s ki alapos helyismeretével

útközben annyiszor eligazita, megveregetvén vállamat,

ujjával egy pontra mutatott. Az a Szuniumi fok volt,

melynek szells ormáu 14 márványoszlop áll, maradvá-

nyai Minerva templomának. A leszálló nap gyönyör láng-

gal világitá meg az egészet. A keskeny bérczfok, me-

lyen mint egy talapzaton, a rom áll, magánosan emel-

kedik ki a tengerbl, mely alatta most is ugy zúg és

zajlik mint harmadfél ezer év eltt. Tul rajta kezddik

Görögország, de ez nem látszik; az most temetkert, és

ez oszlopsor, megaranyozva a naptul, annak s i r k ö v e.

III.

Ha a vén Neptun kristálybarlangjában a tenger

fenekén fölél)redne, csodálkozni fogna, látva hajónkat,

mely vitorla s lapát nélkül repül sebesebben, mint vizi
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lovain szokott, s a gz zaját valami elrejtett ló prüsz-

kölésének, sivitását nyeritésének, a forgó kerekek fogait

rohanó lábainak venné. Bár szél ellen, igy haladánk

mi gzösünkön, az újkor legszebb s legfontosabb ta-

lálmányán, csodálni az ókor legdicsbb maradványait.

Mihamar Attica partjánál valánk. Utunk Athéné

révei eltt vitt el, a phaléri s munychiaiba csak egy

pillantást veténk, és bemenénk a Piréeuszba. Bemenete-

lénél, mely igen szk s hajdan lánczczal záratott el, két

oszlop áll, mely valaha két óriás oroszlánt hordozott, s

errl a középkorban oroszlánöbölnek is neveztetett ; ez

érczállatok most a velenczei fegyvertárban vannak, hova

ket innen 168G-ban, Morea meghódítása után, Moro-

zini Ferencz vitte. Helyettök most az oszlopokon vilá-

gító lámpák emelkednek, kevésbbé szépek, de haszno-

sabbak.

A Piréeusz öböl kicsiny, de biztos, mély, a legnagyobb

sorhajóknak is alkalmas. Még Theraisztoklesz alapitá, vele

Athénét két párhuzamos kfallal kötvén össze ; akkor nagy

is, népes is, gazdag is volt, de utóbb görög szabadságával

együtt elpusztult; 1834-ben alig állott benne nyolcz fa-

ház, most újra kezd virágozni, naprul napra uj boltok,

raktárak, kávéházak épülnek, házainak száma hét szá-

zat, lakosaié GOOO-ct közelit meg. Kégi omladékokban

nem bvelkedik, egy Neptimtemploui alapköveit s azon

épületéit látni, mely egykor a hajókon érkezett élet rak-

tárául szolgált, és egy ledlt sirk mellett egy üre-

get, melyet a zajló tenger hullámai nyaldosnak, —
monda szerint ez a Themisztoklesz sirja volna.

Hajónk horgonyt vetvén, kimondhatlan nyugtalanul

váram a kiszállhatás pillanatát, hogy azonnal Athénébe

repülhessek. Harmincz—negyven sajka evezett ide-oda
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körülünk, integetve, kiabálva; egy figét, narancsot, grá-

nátalmát, serbetet árult , más partra akart szállitani,

több pedig az athenéi vendéglket ajánlgatá. De mintha

egy varázskört vontak volna hajónk körül, ahhoz köze-

ledni egyik sem mert. Senkit nem engedtek a hajóbul

kiszállani, miért? azt nem tudtuk. És ez igy tartott

három óráig. Nekem azonközben figyelmemet magokra

vonták az ezer meg ezer zoophyták, melyek hajónkat

mint es után a gombák, körülseregelték. Ez egy szép

s csodálatos állat ; hasonló a spongyiához, vagy a ká-

posztavirághoz (kartifiol), teste ezer tölcséres ágazatbul

áll, alaka gömböly, szine zöld, közepe piros, s ha ki-

nyilik mint egy virág, a viz szinére fölszáll, ha össze-

vonja magát, lesülyed. Valóban csodálatosan, mintegy

elbvölve érzem magamat, minden oly uj, ismeretlen s

idegen körültem egy id óta. Szmyrnában tevéken já-

rék, tengeren delphineket láttam, most itt zoophyták hem-

zsegnek lábaimnál, a sajkások görög nyelven kiáltoznak

felém, az öböllel szemközt Aeginát, jobbra tle a hires

Szalamiszt szemlélem, alig száz lépésnyire hozzám The-

misztoklesz sirja emelkedik, szóval ifjúságom álmainak

országában vagyok, járok, élek ; — valóban csaknem el-

szédültem kéjemben, alig tudtam, ébren vagyok-e vagy

álmodom, s mit sem csodálkoztam volna, ha Szókratész

koszorús fvel jövend vala felém, s egy platói lakomára,

hol bor közt bölcselkedtek régi szokás szerint, meghiv.

Végre beszálltunk egy tágas sajkába, melynek orrá-

ban a nemzeti, a kormányzászló lobogott, és az vitt

— a vesztegl intézetbe. T. i. azt álliták, hogy Szmyr-

nában, honnan jövénk, a pestis uralkodik, mirl pedig

ott mi seramit sem hallánk. A vesztegldé egy körülke-

rített tér, melynek közepén egy hosszú épület áll, mibl
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két udvarra apró kamarák nyílnak. Egy valóságos ko-

lostor, st egy valóságos tömlöcz. A szoba, melyet ne-

kem kijelöltek, üres s négy falán, az ajtón s padozaton

kivül benne semmi sem volt, még ablak sem. Kinek ez

nem tetszik, szabadságában áll felbutorozni. A nyoszo-

lyát, a lepedt, a párnát, a takarót, a széket, az asz-

talt mind külön kellé kérnem, mert mind ennek külön

dija volt
;
palaczkot adtak, de pohárt már nem, mig kü-

lön nem kértem. Mind ez piszkos volt, az ital keser,

íiz étel rósz, de valamennyi méreg drága. Azt hittem

volna, haramiák barlangjában vagyok, ha a czimer nem

mutatja, hogy kormány épületében lakom. így tölték

el négy hosszú éjét és négy még hosszabb napot.

Szerencsémre Sztambulban sok munkát összeszer-

'zék, melyek Hellász történetére vonatkoztak ; azokat ol-

vasáni reggeltl estig. E folytonos olvasmány feledteté

velem unalmas helyzetemet, s még nagyobb lángra he-

vité lelkemben azoi^ bámulást és kegyeletet, melyet a

claíízszicusz világ istenei, hsei, mvészei s bölcsei iránt

gyönge korom óta éreztem. Földén tudván magamat

s folyvást történetével s nagy embereivel foglalkozván,

mintegy kivetkztem magambul, egészen hellén kezdtem

lenni, belsmben hasonliték szk kauuirám falai közt

luMiiyóboz, mely csendében fogságában addig sz, fon,

<lolgozik, miglen pillangóvá változik át.

Valóban, mi parányi tért foglal el e tartomány,

Attica, st egész Hellász a földtekén, rajta alig tün

szembe, és befolyása által mi megmérhetetlen határokat

szerzett magának a politikai és mveltségi geographiá-

l)an ! Nincs a müveit világban egy szöglet, melyet a

hellén nép lelke nem ihletett volna. Szelleme folyvást

érezteti magát az emberek minden gondolataiban, min-
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den beszédeiben, és az magát azokban mindig fogja

éreztetni. Belle merítettek nemcsak a költk ihletet^

ékesszólást a szónokok, eszméket a bölcsek ; befolyása

mutatkozik tapintbatólag a mostani mvészet legszebb

teremtményeiben is. Az épitész, a szobrász, az ismeretes

világ minden részeiben tle kölcsönöz, t utánozza;

mütöredékei, csonkán is, a fejedelmek csarnokainak dí-

szeit teszik, legszebb templomaink, múzeumaink, st

palotáink, hol a nemzeti képviselk tanácskozni gylnek,

ugyan annyi emlékek, miket eszmében a hellének láng-

eszének köszönhetünk. Bár Hellász most puszta, szobrai,

csarnokai rég ledltek ; de harmadfél ezer év óta min-

tákul szolgálván az utókornak, élnek ezekben, mint böl-

csei, költi, történetírói ; nemcsak magok által élnek, de

uj élet forrásaivá lnek mindazon népekre s korokra

nézve, melyek bellök meritének.

S nem e kiválasztott nép nyelve ln-e az emberi-

ség egyetemi nyelve a tudományokban? És ez nem tör-

ténetesen ln igy, ez az szellemi munkásságának s

teremt erejének következménye. Kié a kincs, azé a

kulcs ; nyelve egyetemi nyelvvé azért ln, mert a szel-

lemi kincs raktára lévén, tanulása elkerlhetlenné vált.

Még a keresztyénség elterjedésének is az ln legfbb

eszköze ; igaz, Palaesztinában kelt e szent növény, de Hel-

laszban virágzott ki, s attól eltérve, hogy a szent ige

a görög mint legmveltebb nyelv szárnyain járta be a

világot, e nép mveltsége, a mint az költiben, szóno-

kaiban, bölcseiben nyilatkozék, vala azon szellemi alap,

mely az apostolok s téritk útját elkészité. Moráljok

már keresztyén volt, csak cultuszok nem, csupán számos

isteneik nevét kellett egyre levonni, s az uj vallás lé-

nyegben készen állt.
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Igaz, ez ország most i)U8ztii, városai eltntek,

mint szobrai is, templomai romban hevernek ; de szellemileg

nemde mi bellök születtünk ? E nép nem halt meg teljesen,

bennünk mint utódaiban él. Bármely néphez tartozzék

az ntas, itt járván, ugy kell magát éreznie, mint érzi

a gyermek, ki eldei sirján áll, a kiknek ö lételét kö-

szönheti. St mi, kik tanúi vagyunk, Hellász nagy em-

berei ezredek folytában mi nagy befolyást gyakoroltak

íw emberiségnek mind gondolataira,mind tetteire, kedvezbb
helyzetben vagyunk, semmint voltak a régiek, az nagy-

ságukat teljes mértékben felfogni. Kortársaik ket, egy

Periklészt, Szókratészt, IMátót, Leonidászt, Epaminon-

dászt, Thukydideszt, Demosztheneszt néhány rövid pilla-

natig szemlélték, de mi ket több ezer éven át látjuk

világolni a f()ld láthatiírán, minden uj év, mely elmúlik,

egy lépcsvel omeli a talapzatot, melyen szobruk áll,

hogyne volna tehát érdekes járni a földön, melyen k
születtek, sétálni a ligetekben, hol k elmélkedtek, ülni

a templomok márvány oszlopromai alatt, hol k inuíd-

koztak V Megvallom, én reszket örömmel néztem elébe

a közel napoknak , midn meg fogom látni Athénét,

mely napja volt Hellásznak mint Hellász a földnek

napja volt, — íázpiírtát, hol egy nép élt egy családi

életet, — Meszszént, melynek egész története egyetlen

nagy elégia, Olympiát, hol majd ezer évig játékra egy

egész nemzet gylt össze, szóval, meg fogom hítni azon

országot, melynek küli'>nböz népei az emberi s polgári

fejldés történetének legviiltozatosb, legnagyszerbb s leg-

vonzóbb példáit nyújtják.

E vesztegldében legkellemesb óráim az éjjeliek

voltak. ezek a szép éjszakák ! Az ég tiszta, világos,

átlátszó, mint aczéltkör, a lég szelid, illatos, enyhe, még
S 7. e m e r t' I V. 1
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most szeptemberben is, s mintha az eget itt még egyszer

annyi és sokkal ragyogóbb csillagok boritanák mint ná-

lunk. Legörömestebb merengek a tejút szikrázó csopor-

tozatáu, melyrl a mythologiai monda azt tartja, hogy

azon tejbl származott, mely Juno emljébl folyt ki,

midn azt Herkulesz mint csecsem megharapta.

Esténkint gyakran le-leülék partjára a tengernek,

mely az udvar déli részét nyaldosta, s órákon keresztül

hallgatám egyhangú mormolását. A tenger folytonos

tompa, dörg zugásában van valami ábrándoztató ; ez

egy titokteljes beszélgetést látszik folytatni az emberrel,

hozzánk a magányban s csendben szólani látszik egy

érthetlen, de sokat jelent nyelven. Ilyenkor hazámra s

kedveseimre is emlékeztem, kevesen vannak már, de an-

nál kedvesbek nekem. Van az ember, életében egy id-

pont, midn szerettei közül annyi lévén a túlvilágban

mint a földön, szivét s hajlamait tekintve közönbös, akár

itt marad, akár is elköltözik. Ekkor szokta aztán ma-

gátul kérdezni : utolsó volt volna-e a csók, mit anyám ke-

zére, nm ajkára, gyermekem homlokára nyomtam? Es

a tenger folyvást jön megy, zúgbúg, s bús gondolatai-

dat mint a hajót emelgeti a nélkül, hogy révbe vinné.

így ült valaha Aeschynesz, az osztracismuzott, egy el-

hagyott szigetnek ormán, honvágygyal tekintve Athéné

felé, Írván barátinak : Midn Athénére s benne barátimra

gondolok, ottani rokonimra, népgyüléseinkre, colytti la-

komra, halászi birtokocskámra, a kellemes beszélgeté-

sekre veled és Philinuszszal, minden vérem felzavarodik

s másik oldalómra tolul át. igen, sajnálom Athénét,

st ott még Demoszthén megtámadásit is örömmel hall-

gatnám és elmésségeit, melyek Cteziphonon kivül soha

mást senkit nem nevettettek meg. Örökké fogom saj-
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nálni hazámat, távol élve tle nincs vigasz, csak a re-

ményben, hogy egykor oda még visszatérhetek,

IV.

Végre ütött a szabadulás órája, s egy hitvány

szekérkén raenék Athénébe, mely Pireusztól egy órányi

távolságra fekszik.

Utam oda a hajdani párhuzamos kfalak romai

közt vitt, néha azok elporlott vonalán haladék, a hség

kiállhatlan, a por nagy volt, mert itt májustól kezdve

októberig soha sincs es. Nem messze láték egy szerény

emlékkövet, melyet hálás polgártársai Kariszkakisznek

emeltek, ki itt a szabadságharczban a törökök fegyveré-

tl esett el. Dalolva midn itt a fóldmivel szántogat,

sokszor talál csontaira azoknak, kik vele hazájok-

ért hulltak el, s megforgatván kezében, szivesen néz ra-

jok és helyezi azon csonthalomra, mely ott közel emel-

kedik, hol annyi hazafihsnek csontjai fehérlenek a nap-

fényben,

E helyen tul utam a Kephiszszos vizén vitt át, s

tovább számos olajfák közt haladt, de azok igen vékonyak,

szomorúak voltak, tele porral ;
— nem igy képzeltem

Minerva szent fáit, elöregedett fzfáinkhoz hasonlitaiiak.

Köröskörül minden, domb és mez, fa és kert kiégve

látszott, még a szlk lombjai is sárgák voltak, bár a

szüret még meg sem kezddött. Csak a nap fénye ra-

gyogott s a lég volt rendkivül könny, tiszta, átlátszó,

melyen át a legtávolabb lév tárgyak is csodálatos

közelségben látszottak.

Útközben egy magános csárda eltt állapodáuk

meg, oly ürügy alatt, hogy a lovat itatni kell, de a

12*
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valódi ok volt, mert a kocsis iiini, vagy iukább velem

a kocsmáros érdekében költetni akart. Mondanom sem

kell, mikép czélját nem érte el, st e felesleges idövesz-

tés csak türelmetlenebbé tön látni Athénét ; — valóban

ha soká késik vala, gyalog indultam volna el.

A nap épen leszálla, midn a vendéglbe érék

(Hotel d' Orient), ép azon ház, melyben 1828-ban Ottó

király lakott, midn elször Athénébe jve mint nagy-

korú fejedelem. Ez egy közönséges polgárház, fákkal be-

ültetett kis térre nyiló, — tetején egy erkély vau, hou-

nan szép kilátás esik az egész környékre, s a mi ne-

kem még kedvesb vala, a magas, a büszke Acropo-

liszra.

Mihelyt szobámat elfoglalám, azonnal sietek ki a

városba, mert bár éj volt, de ez itt világos, s kivált vi-

lágos volt ekkor, a teljes hold szép fénye regényes szin-

ben s alakban tüntetvén föl elttem mindent, halmokat,

hegyeket és omladékokat. Jobb pillanatot akarva se vá-

laszthattam volna. A hallgatag éj e csillagának csendes su-

garánál mindent látok, de mindent egy kétes, bizonytalan

fényben ; elfödi azt, mit takarnia kell, mutatja azt, mit

láttatni akar, látom azt, mi áll, azt nem mi ledlt, az

óság redit szelíden elleplezi, az alak nagyságát s szép-

ségét emeli, s ekkép a hold halvány világával egyesül-

vén költi emlékezeteim, phantáziám megnépesiti e pusz-

taságot, a félsötétben itt-ott kinyúló oszloptöredékek

épületekké egészednek ki, a várhegy elttem emelkedvén,

falai mögött könny a hajdani pompát gondolnom, szó-

val, jól esik lelkemnek még most, mieltt viradna, s a

szomorú jelent látnám, emlékezetem eltt ugy vonultatni

végig Athénét, a mint az volt Periklész dics korában.

Nem kétlem, olvasóm is szívesen átengedi magát
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egy oly boldog pillanat ábrándjainak, mely elébe a sza-

bad, a virágzó, a ragyogó Athénét varázsolja.

Én tehát most görögnek, söt athénei polgárnak

képzelem magamat; a mythologia meséit mint hitem

ágazatait tekintem, a templomokat imahelyekül nézem,

bennök a szz Minerva, a hatalmas Jupiter isteneim ; ez

ország störténete hazámé, mint gyermek annak emlé-

keiben nttem fel, s hseiben, költiben, bölcseiben sa-

ját eldeimet tisztelem. Belsleg ekként elkészülve indu-

lok éjjeli szent utamra.

Athéné vidéke most is olyan, milyen Kekropsz

idejében volt; itt a természet semmit nem változott. Ke-

letre a Hymettusz hegysor emelkedik, északra a Pente-

lik, nyugotra a Parnesz és Kythéron, délre a tenger te-

rül el, három öbölt képezve a partokon. E határok közt

foglalt sikon kél a szirtes várhegy vagy Akropolisz, 350
láb magas, 430 széles, 950 hosszú. E hegy meredek

minden oldalrul, csupán nyugot fölül vezet föl egy lej-

tösség. ()skorban, talán Homér eltt, itt volt a város is,

késbb Tbezeusz korában, az a hegy alja körül terül

el, ezért ez Tbezeusz városának hivatott. Két kis patak,

az Ilyszszosz keleti, a Kephiszszos nyugati oldalán, szken
látja el vizzel a vidéket. A várost ers kfal, itt-ott

tornyoktul megszakitva, veszi körül, melynek két szár-

nya a tengerig nyúlván ki, ekkép a város az öblökkel

biztos összeköttetésben van.

Körutamat a város keleti részén kezdem, ott hol

az olympuszi Jupiter roppant temploma 122 óriás nagyságú

márványoszlopon nyugszik. Tul rajta, az Ilyszszusz part-

ján állanak több templomok, a Céreszé, hol ünneplik a kis

mysztériumokat, Diánáé, kinek itt évenkint ártatlan

zeket áldoznak, egy dombon emelkedik Callirhoé ki-
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lencz csöv hires forrása, melynek tiszta vizében a menny-

asszonyok és papnék szoknak fürödni. Ezen tul van a Sztá-

dium egy hosszúkás kis völgyben, melynek lejts oldalán

fehér márványpadokon egymás felett emeletesen ülnek sok

ezer nézk, s lármásan tapsolják meg a szereu esés gyz-
ket. Az Ilyszszusz jobb partján áll a Lyceum, s ott épen

Arisztotelész sétálva tanit. Ez egy szép épület, szells osz-

lopsor futja körül, védisten Apolló ül szobra fogadja az érke-

zt, falait gyönyör festvények éliesitik, kertében lombos

fák árnyékában faragott padok kinálkoznak, hóimig tudó-

sok elvonulva bölcselkednek, addig az udvar homokos terén

ifjak és öregek gymnaszticusz játékokban versenyeznek.

Innen, a város illet részén keresztül északra ve-

szem utamat. Az utczák szkek s egyenetlenek, a pol-

gárházak ép oly szerények, kicsinyek, mint nagyok és

pompásak az istenek templomai. Miltiadesz, Arisztidesz,

Periklész háza nem külseje, hanem lakójának nagy érdeme

által különbözik a többiektl. Némelyikbl zene és ének

hangzik ki, s a nyilt ablakon kéjtelve látom biborral

bevont nyoszolyákon mint feküsznek a boldog vendégek.

Asztalokon arany és ezüst edények ragyognak, mvészi

alakú serlegek forognak körben, s remek faragványu vá-

zákban illatos füstöt égetnek. Cselédek fris virágkoszo-

rúkat fznek a vendégek hajába, s kezeikre tiszta vizet

öntenek. Mieltt enni kezdenének, a zsengét Diánának

áldozzák, végével pedig sorban énekel mindenik, egyik

az isteneket dicsiti, más a jeles hazafiakat, utána jönnek

szerelmi és bordalok, de mindig olyanok, mikben dévaj-

ság és bölcseség, kedv és vidám oktatás kellemesen

összefonódik: „A jövend még nincs, a jelen mihamar

elmúlt, az élet egy pillanat, ne engedjük élvezetlenl

elillanni. Kedvnkben legyünk bölcsek, örömben gazda-
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gok, vessük meg a földet s múlékony nagyságait Sze-

ressünk, igyunk, s énekeljük Bacchuszt."

Nyugot felé van a küls Kerameikosz mezeje, mely-

nek ágazó utai mellett jobbra s balra számtalan sír-

emlékeket szemlélek. Ezek többnyire márványból farag-

vák, némelyik egész alakokat képez, több dombormvet

ábrázol, csaknem valamennyi egy-egy remekm. Athéné

polgárai rendesen mezei lakaik körül temetkeznek, vagy

a városon kivül kijegyzett helyen ; e mez itt fen van

tartva azok számára , kik hónukért harczban estek

el. Perikieszen kivül kevésnek juta osztályrészül a tisz-

telet itt temettetni el, bár nem hadban hulltak legyen el.

E bámulatos nagy ember sirkövén is, ki korának nevét

adá, csak ez egyszer fólirat áll : „Periklész, az Akaman-

tok tribusából, Kholargosz községébl". Epén most teszik

sirba a kheronéi csatában elholtakat ; Athéné összes né-

pét itt látom tarkán hullámozni ; a hajadonok koszorú-

kat, az ifjak kosarakban áldozatokat hoznak, a papok

sokaságát sisakos tábor követi , s a magas halom

fölött Demoszthént hallom szónokolni : „A haza gyászban
' van és könyeket hullat, de bajnokainkat, kik harczban

estek el, boldogoknak kell mondanunk az ész és becsü-

let szempontjából. Egy mulandó élet feláldozásával dics-

séget szerzének magoknak, mely soha el nem enyész, di-

csséget, mely korról korra szállván át, fényt vetend

mind gyermekeikre , kiknek hazafiságát fölébreszti,

mind szüléikre, kiknek vénségökben az vigasztalást ád.

Férfiakat, kiket a haza közköltségen sirkvel tisztel

meg, kiknek egyedül szavaz magasztaló közbeszédet, ki-

ket minden sirat és sajnál , szüléik
, polgártársaik,

minden, ki görög, st a lakott földnek legnagyobb része ;

ilyen férfiakat hogy ne kellene boldogoknak tartanunk?
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Bízvást elmondhatjuk, mert igaz, liogy az elysiumi me-

zkben k ott ülnek az istenek oldala mellett, egy sor-

ban a régi idk ama hires embereivel, kik magokat

egykor erényeik által megkülönböztették ..."

Ettl délre, de már a város kfalain kívül, van

a helynek egykori birtokosáról Akademuszról elne-

vezett Akadémia. Áll ez egy csarnokos épületbl s be-

kerített kertbl, melyben födeles sétahelyek vannak, s

árnyékaik csendes hsét a lombos platánok, olaj-, figefák,

és az alattok csörgedez források még kellemesbbéteszik.

Pitvarában Ámor oltára s szobra van felállítva, tereméi-

ben több más isteneké. Itt tanít az isteni Plató; ajkán

tanítványai oly szívesen függenek, mint méhek a har-

matos virágon, s nem csak tanait, de még testhordását is

igyekeznek követni. Kis laka a szomszédban áll, s e

mellett a muzák kicsiny templomkája, mit tiszteletökre

saját költségén emelt, azt jelentvén ez által, hogy a j ó

magában nem elég : párosulnia kell a széppel s kel-

1 emmel.
Közel hozzá van Kolonosz, Szophoklész szülföldje

s színhelye e nagy költ legtökéletesb tragédiájának.

maga adá e helynek gyönyör leírását, s hallani vélem,

a mint azt a kar ekkép zengi, szólván Oediposzhoz : „0

barátom, a lovaiban hires mezre, e tartomány legjobb

földére jöttél te ide, a fényes Kolonoszba, hol a repked

fülmile cseng hangokkal panaszkodik a zöldel magány-

ban, hol borostyán foly az istennek szentelt szl lúgosára,

az árnyékosra, a gerézddúsra, a csendesre, melyet vész nem

ráz, hol a jókedv örömisten Díonyszosz lakozik, köré-

ben a halhatlan istennk karának. Az ég harmata alatt

örökké él itt a szép göndör Narkiszszos, e régi szent

virága két hatalmas istennnek ; arany színben ragyog a
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krokosz ; soha sem száradnak ki az álmatlan vizek, me-

lyek ide a Kephiszoszbul tévedeznek ; . , . itt virul egy

csemete, milyen sem Ázsiában, sem a doriai mezn,
amott messze Pelopsz pompás szigetében nem virul : az

ágat hajtó, a kéken ragyogó olajfa, melyet még sem

vén, sem ifjú hadvezér pusztitani nem merészelt, mert

fólötte örök ébren rködnek Zeusz Moriásznak szemei és

a kék szem Athéné."

Innen délkelet felé menve, utam Thézensz dóriai

oszlopzatu temploma mellett visz el, melyet a nagy Mil-

tiadesz nagy fia Kimon é[tittetett a nevezett hérosz

tiszteletére, kinek számzésben nyugvó hamvait ide

hozatta.

Közel hozzá van az Agora vagy Forum, hol Athéné

népsége, kiváncsiuk, kalmárok, bölcsek, birák, tisztvise-

lk, mvészek, bajnokok egész napon át élénken tolon-

ganak. Itt állnak több diszes kapuk, csarnokok, boltoza-

tok, a királyi porticusz, hol egyik arkhon Ítéletet

mond, a Foikile Sztoa, melytl a bölcsek sztoicus feleke-

zete nevét vette, a Hermeszek csarnoka, melyre fól van

Írva dicsérete nem a vezéreknek, de a katonáknak, kik

a meduszokat legyzték. Mindezek fólékesitvék nemcsak

képekkel, de szobrokkal és dombornnivekkel is, melyek-

nek tárgyai a nemzet történetének legfényesb lapjairól

választvák. Itt van a buletérion, hol az ötszázak

tanácsa a közügyek felett ellegesen értekezik, itt van-

nak Attika hseinek szobrai Kekropsztul kezdve,

Szoloiion, i'indaroszon, Kononon, Themisztokleszen át le

egész Antiochuszig; itt van a Prytaneum vagy a gy-
lések elnökeinek laka, hol az ország legkitiinbi) férfiai

közköltségen tápláltatnak ; e ter középiiontján emel-

kedik a tizenkét isten oltára, hol Attikának valamennyi
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utai összefolynak s lionnan minden távolság számít-

tatik. A Merkúr szárnyas fejét visel Hermész -osz-

lopokra vésve olvashatók a legjelesb erkölcsi parancsok,

többnyire versekben: »Igazság legyen életed vezére ;«

» Adott szódat szentül tartsd meg;« ugy hogy az itt föl s

alá sétáló nép mindenütt szépet lát, és jót tanul mu-

latva. Itt csaknem minden istennek van kisebb s na-

gyobb temploma, Jupiternek, Czéresznek, Mársznak,

Apollónak, Vénusznak ; lombjai a platánoknak, miket még

Kimon ültetett, kedves hüs ligetet képeznek, melyben

márványbul, bronzbul, ezüstbl alkotott oly sok oltár,

szobor, csarnok, középület ragyog, hogy ez Agora nem-

csak egy fórum, nemcsak egy szent hely, de egy való-

ságos nyilt múzeuma a szobroknak, képeknek, emlékek-

nek, melyek jeles vitézek s hazafiak tetteit ábrázolván,

az itt andalgó nép egyszerre csodálja a mvészetet s a

hazafiságot is. Végén e térnek, közel az Akropolisz nyu-

goti szögletéhez, elkülönözve áll a két jeles testvér, Har-

modiusz és Arisztogiton szobra, azon két hsé, kik a

Pizisztratok zsarnoksága alól Athénét fólszabaditák.

Ezeknek emlékezete folyvást oly nagy tiszteletben tar-

tatik, mikép valahányszor a népgylés egy vagy más nagy

ember szobrának felállítását elhatározza, mindig világo-

san kiköti, hogy azt szabad az Agorában bárhol felállí-

tani, csak ama két hs testvér szobrainak közelé-

ben nem.

Az Agorátul, e völgyalaku tértl balra van az

Areopag alacsony szirtháta, melyre kbe vágott termé-

szetes lépcskön menni fel. Itt Ítélnek ama híres bírák,

ülve sorban durván faragott kpadokon. E helyhez min-

denki rettegéssel közeledik, védelme alatt állván a ször-

ny Eumenidáknak (fúriaknak), kiknek temploma ide
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közel az Akropolisz oldalában emelkedik. Birái éjjel Ítél-

nek. A vádlott az ártatlanság, a vádló a rágalmazók

padján ül. Az ügyvédeknek száraz, egyszer sztylben

szabad szónokolniok, az észhez, és nem a szívhez szólva,

ítél nemcsak jog és törvény, (Je humanitász és equitász

szempontjából. Egy nt, ki kedvesének, jó szándékból,

hogy szerelmét biztosítsa, italt adott, ki ettl meghalt,

fölmenté ; egy szenátort elítélt, ki a kebelébe menekült

madárkát megfojtá. ítélete mindig oly igazságos, mi-

képen nincs rá példa, hogy ellene panaszkodott volna

akár az, kit megbüntetett, akár az, kinek vádját elvetette.

Jobbra, az Areopággal átellenében látom a Pny-

xet, mely egy szirthegy oldalában egy lejts amphíthe-

atrumot alakit. Magasb részén az alapvonalt egy szikla-

fal képezi, melynek közepén van a Béma, vagy koczka

alakii emelkedett szószék, szinte sziklából ; innen hang-

zanak le a Periklészek, Demoszthének, Izokrateszek lel-

kesít beszédei, míg alatta Athéné összegylt népe hevül,

tolong, zug mint tenger, midn az az ellenkez szelek-

tl hányattatik. Mi fölséges itt a gondolkodó, ingadozó,

határozó szabad nép ! lelkesedésében mi szép, haragjál)an

mi rettenetes, tusaiban mi csodálatos, ítéleteiben néha

mi nagy, szeszélyeiben máskor mi gyermek ! Egykor, a

plateai csata után a furfangos agyú Themísztoklesz egy

tervet gondolt ki, s elfogadtatás végett ajánlá, de hozzá

tévé, hogy az csak ugy kivihet, ha titokban marad meg
a nép eltt is. A népgylés határozá : közölné azt

Arísztideszszel, az igazságossal, mit ez itélend róla, ab-

ban megnyugszik. Közölvén vele tervét Themísztoklesz,

Arisztidesz igy szóla : a terv a köztársaságra igen hasz-

nos, de tettnek igen igazságtalan. Nem kell, nem kell

!

orditá a nép egyhangúlag. Másszor ugyan e nép a byzan-
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czi követnek egy elmés mondatáért minden kivánatiban

megegyezett. Egyszer pedig Cleon, a nap kedveneze,

arra kére a gylést, halasztaná el más napra a határozást

mert némely külföldi barátinak ebédet akarván adni,

most tovább nem fogna ^'elen lehetni ; a nép megtap-

solta a szokatlan ötletet, mert a nép, mint az egyén,

szeszélyeknek alá van vetve : egy pillanatban megbocsátja

azt, mi másban fblingerelné.

Tovább menve, találom Bacchusz roppant theatru-

mát, melyben 30,000 ember fér el. A nézhely félkör-

alakban az Akropolisz bérczoldalában van kivágva, a

márványpadok a magasból lépcszetesen mennek lefelé,

mig végre a legalsók a sikkal egy vonalt képeznek. E
padozatok közt a közlekedést több keresztutak s folyosók

könnyitik. A nép tolakodva jön-megy, helyet válogat,

hely fölött veszekszik, vitáz, zajlik, majd jön a ki-

lencz archon, az areopag birái, az ötszázak tanácsa,

a vezérek, a papok, és azon érdemes hazafiak, kiknek a

köztársaság a theatrumban saját helyet jelölt ki, vagy

választást adott, bárkit a már elfoglalt helybl kimozdi-

tani. Szolgák jönnek és kelnek, kik a hófehér márvány-

padra bársony vánkosokat terítenek. A nézkkel szem-

közt van az orchestrum (kar), mely az énekkarok, a

zenészek, a tánczosok helye, ezentúl a szinpad, mely fö-

lött ékes oszlopok tartják a mvészileg kifaragott hom-

lok- párkányzatot. Diszitménye ennek kevésbl áll, mert

a drámai eladások nappal lévén, a mennyezetet isten

szép kék ege, a tájat a küls szabad vidék, a hegyeket

a köröskörül emelked ormok, a tengert maga a közel

hullámzó oczeán képezi. A szabad természet e közremnn-

kálása a drámák hatását itt jobban elösegiti, mint bármi

mesterséges eszközök tehetnék. De különben is a drámai
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ideál és valóság, a történet és költészet e helyen adva,

bámulatos harmoniál)an olvad össze. Az atridák szomorú

sorsát beszéli a költ V a néz a távolban maga eltt

látja emelkedni azon hires hegyeket Peloponézban, hol a

tragoedia történt. Vagy rajzolja Médea véres tetteit V csak

föl kell a néznek emelnie szemeit, s ott látja a magas

Akrokoriuthot, hol a bn elkövettetett. Avagy Aeschy-

lo^^z persáit adják V a néz ülhelyébl hallja xugni

hullámait Szalamisz közel öblének, hol harczoltak nagy

sei, kiknek vitézségét a költ dicsiti. Mythologiai tár-

gyakat hoz a sziupadra? akár hova tekint maga kö-

rül a közönség, mindenütt azon istenségek s héroszok, itt

Jupiter és Thezeusz, ott liacchusz és Herkulesz, amott

Neptun és . Oedip szobraival és oltáraival találkozik.

E szinház néha népgylések helyéül is szolgál, ez

a közjutalmak kiosztásának rendes helye. Egyszer egy tra-

goedia végével több árva ifjak, fényl fegyverzetbe öltözve,

vezettetének ide be, s a hirnök harsogó szóval kiáltá

ki : ime az árvák, kiknek atyáik bátran küzdvén a haza

mellett, a harczban elestek. A nép ket gyermekeiül fo-

gadván s fölnevelvén, ma mindenik egy teljes fegyver-

()ltönynyel ajándékoztatott meg, s szabad szárnyokra

eresztetnek. A színházban pedig számokra az el< padot

jelöli ki. így szólt a hirnök s a közönség sirt és tapsolt.

Itt Athénében a dráma nem puszta idtöltés, ha-

nem egy eszköz magasb czélok elérésére ; mint comoedia

ostorul szolsrál a htlen köztisztviselk s az erkölcstelen

polgárok ellen, mint tragoedia a nagy emberi szenvedések

s hazai jeles események enüékezetét eleveníti tol, példá-

nyul a jelenkornak. Hazai történet, nemzeti hagyomány,

népi hitvallás soha és sehtd ily belsleg s ily szépen nem

olvad össze a drámai költészettel.
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E drámai játékok egyszersmind szellemi versenyül

szolgálnak nemcsak a költök, hanem az énekel karok

közt is. A költk a verset, a zenészek a dallamot irják,

és a polgárokbul alakult karoké volt a jeles kivitel.

Ilyen karok összeállitása roppant költséget igényel, melyet

hol egész tribuszok, hol egyes gazdag polgárok viselnek.

A megkoronázott kar fejének joga van egy bizonyos ut-

czában templomot, oltárt vagy szobort épiteni, s arra

ércztriposzt (háromlábast) állítván, rája vésetni az ural-

kodó archon nevén kivül saját nevét is. Ez utcza a

theatrumon tul kezddik, s az Akropolisz keleti oldala

alatt egy kanyarulatot képez, mely ilyen emlékek sorá-

val két oldalt tele van. Ez a triposzok templom- s emlék-

dus utczája, mely a drámai diadalmasok nevét évsor

rendé szerint tudatja a kés maradékkal. A hellén nép

jeles embereinek mindig ott emel emléket, hol azok

gyztek. Miltiadesznek Marathon mezéjén, Themisztok-

lesznek Szalamisz fokán, Szophoklész, Euripidésznek s a

karok vezéreinek a szinház mellett, hol mveik megtap-

soltattak.

Ekkép az Akropolisz hegyét körüljárván, annak

északi oldalán Diomeja, Colyttusz, és Melite városrésze-

ken keresztül visszatérek az Agora elején álló Pompe-

umhoz, honnan az évenkint Minerva tiszteletére tartatni

szokott panathénei nagy nemzeti ünnepbucsu az Akro-

poliszba kiindul.

Ez ünnepi menetre Attika összes népe begyül a

fvárosba. Megelzik azt mindenféle játékok, a Sztádium-

ban az ifjak futnak, birkóznak, karikát vetnek, kocsi-

verser.yeznek ; a színházban drámaírók, költök, karok,

fuvolyások s lantvevök vetélkednek a koszorúért, hol az

érdemes polgárok is a nép nevében nyilvánosan megju-
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talmaztatnak. Majd a legfbb tisztviselk igazgatása

alatt a menet megindul mvészileg szabályozott rend-

ben. Ell a vének lépdelnek, leng sz szakállal, kezeik-

ben zöld olajágat visznek ; ket ers férfiak követik si-

sakkal, pánczélban, lándzsával, mintha csatába mennének

;

ezek után a 18—20 éves ifjak lépdelnek egyszer toga-

szerü fehér öltönyben, az istenn dicsitésére hynmuszo-

kat énekelvén ; majd az ártatlan gyermeksereget a szü-

zek bájos serege követi, kezeikkel fejkön fonott kosara-

kat tartva, melyekben drága fátyollal boritott pogácsák,

virágok, méz, s az áldozathoz szükséges egyéb szent

dolgok vannak. Mögöttük az idegenek ni, leányai s rab-

szolgank napernyket s puha zsámolyokat hordoznak,

kiket a legjelesebb ifjak lovagserge a lehet legnagyobb

pompában követ. A menet elején koszorús papok veze-

tik az áldozatmarhákat, végén pedig fuvolyások és lant-

verk csinálnak zenéket, mig az úgynevezett rhapszodok

a leghiresebb költk énekeit szavalják. Elvégre jön egy

hajó-alkotvány, mely magátul látszott a földszinén ha-

ladni, s ennek árl)oczán volt kiterjesztve a Peplosz vagy

azon gazdagon hímzett öltöny , melyet Minervának

Athéné legelkelbb leányai egész éven át készítettek.

Így halad el, az Agora templomai, oltárai, szobrai

közt, és több szár ezer ember jelenlétében az ünnepi

menet egész a pythiumi Apolló templomáig, hol t. i.

kezddik az Areopag fell azon egyetlen lejtsség, melyen

lehet a fölmenetel az Akropoliszba.

Itten az emlitett hajó diadalkocsivá vTiltoztatván

át, ezt olajágakkal fölékesitett állatok vonjak föl a széles

s meredek utón, mely közepén siuja, lévén a kocsik, ál-

dozatállatok, lovasok számára készítve, míg jobbra és

balra tle roppant fehér márványdarabokbul alkotott
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lépcszet szolgiíl a gyalogoknak. Szemközt az Akropolisz

iiyugoti szélén emelkednek a Propylaeumok, melyek

minteo-y megkoronázzák e hegyet. Jobbra és balra két

szárnyépületét jóniai oszlopok tartják fel, amaz képtára a

leghíresebb festk müveinek, emez a szárnyatlan gyzelem-

istenn (Victoria apterosz) ékes templomkája. Maga a

Propylaeum homlokfala hat dóriai márványoszlopon

nyugszik, melyek közt öt ajtónyilás van ; belsejét egy-

mással szemközt álló három és három jóniai oszlop

ugyanannyi teremre osztja el, mikbl öt nagy bronzkapu

vezet be a szent helyre, t. i. az Akropoliszba.

E kapuk fölnyilván, a nézre a legpompásabb lát-

vány, egy valóságos mennyei jelenés várakozik. E lát-

ványra gondolt Arisztophanész bizonyosan, midn egy

helyt mondja : »Most fogjátok látni ! Már hallom a han-

got a mint a kapuk megnyilnak, fölkiáltva, üdvezeljétek

a mi most megjelen, a régi sök Athenéjét, a csodált, a

daldicsitette várost, hol a fölséges nép uralkodik. « Se-

regét látom a remek szobroknak, melyek vagy az iste-

teneket vagy a hires férfiakat ábrázolják, látok számta-

lan oltárokat, látok ragyogó fehér márványoszlopokat,

mikre vésvék az athenéi si hagyományok, a polgári

szerzdések, a békekötések idegen népekkel, eladásai a

közjutalmaknak, miket a nemzet jeles embereinek s érde-

mes vezéreknek szavazott. Müvei ez emlékek a leghiresb

szobrászoknak, egy Myronnak, Phidiásznak, Alkamenesz-

nek, Praxiteles/nek, s szobor-képeit látván Kodrusznak,

Szolonnak, Periklésznek, Iphikratesznek, k velem foly-

vást élni látszanak. E hely egy valóságos szentély, ez az

istenek dicsitése, a jeles emberek apotheozisza, uj életre

hiva a tökéletes mvészet varázsa által. St itt nemcsak

a vallás s a nemzeti történet minden képviseli vannak
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egy pontba gyjtve, hanem az egyes erényeknek s er-

kölcsi jó tulajdonoknak is oltárok s szobrok állitvák, az

igazságnak és szeméremnek, a barátságnak, a hségnek.

Mi több, a bnöknek is. Bronczlapon olvasható neve azon

gyalázatos görögnek ki a persáktól pénzt fogadott el,

hogy vele hazafitársait megvesztegesse ; azért jegyeztetek

föl e rósz tett, hogy a tle irtózás jót szüljön másokban.

A Propylaeumok kapuin belépvén, mintha hallanám a

költt mondani: »Lépjetek be, itt is istenek vannak.«

Az Akropoliszban egyik fépület, mely a beme-

netnél balra áll, az Erechtheum; igy neveztetik Attika

egyik s királyától. E templom három különböz épület-

bl van összeragasztva ; keleti homlokát képezi egy Cí;ar-

nok, hat jóniai oszlopon nyugvó, a nyugoti ettl stylben

ismét különbözik, a déli oldalt pedig nem oszlopok, ha-

nem ünnepi köntösbe öltözködött caryai fogolynk, Carva-

tidok tartják fen. Talán onnan j e különböz styl al-

kalmazása egy épületben, mivel e templom nem egy, de

két istenségnek van szentelve. A keleti templom Minerva

l'oliasznak, hol riztetik ez istenn olajfából faragott

szobra, mely az égbl lehullottnak állíttatik. E szobor

eltt éjjel nappal asbestbéllel olaj ég, mely évenkint csak

egyszer ujittatik meg ; itt lakik ama szent kigyó is,

mely az Akropolisz titokteljes re. A nyugoti templom-

ban, mely Pandrozusznak van szentelve, látható azon

sósforrás, melyet Neptun, midn Athéné birtoka fölött

vitázott Minervával, a szirtbl kifakasztott, hatalmas tri-

denszének nyomait most is áhítattal mutogatják, mint a

szent olaj csemetét is, melyet mellette Minerva növesz-

tett, s melybl, mint anyatörzsbi mind az sarjazott,

mely Attika téréit borítja. Ez nem egyéb mint allegorícusz

eladása Attika népe foglalkozásának, mely elbb fóld-

Sz em«r e IV.
] 3
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mivel volt, aztán keresked lett, s mióta e kett<j együtt

Ion közgazdagságának kútfeje, itt e templomban Minervát

és Neptunt együtt imádják, s hogy a régi vita ki5ztük

megsznt legyen, e czélbul nekik közösen emelték a

feledés vagy kibékülés oltárát.

E templom mellett a szabadban áll egy óriás szobor

bronczbul. Magassága 70 láb , egyik kezében hosszú

lándzsát mintegy támadólag emel, másikban tojásdad

paist védöleg tárt , fején arany sisakot visel ; a

lándzsa hegye és a sisak taréja az Akropolisz minden épü-

letei felett kinyúlván, már messze elejökbe tündöklik a

hajósoknak, kik a szuniumi fok felöl Athénébe jönnek.

Ez Minerva Promachusz (a véd) szobra, a marathoni

persa érezzsákmán yból öntetett m, mely a magasból

egész Attikán nyugtatván szemeit, mintegy oltalma alá

látszik venni a kedves tartományt. Az egész szobor egy

oly roppant látvány, oly rettentleg szép, hogy hihet,

mit a történet Alarichról, a góth királyról mond, Idre,

midn a várba berontott, az óriás szobor oly nagy ha-

tással volt, hogy a dúlással felhagyván, sietve eltávozók.

így változott a haladó korral együtt a szobrászat

is; nemcsak tökéletesb alakok válták fel az ókor durva

faragványait, hanem a régi egyszerbb anyag helyett

ujat, drágábbat, finomabbat használtak. Els szobra Mi-

nervának csak olajfából volt ; e nagy már bronczbul ön-

tetett ; végre a parthenonbeli, a legremekebb, hószin

elefántcsontból és tiszta aranyból alkottatott.

De az Akropolisz fénypontja a Parthenon, a görög

világnak sem legnagyobb, de talán az egész földnek leg-

tökéletesb épülete, melyet mindig csodáltak, utánoztak,

a nélkül, hogy hozzá hasonló szépet alkotni tudtak

volna. Ez az Akropolisz legmagasabb helyén emel-
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kedik, hossza 227, széle 100, magassága 00 láb. Keleti

s nyugoti homlokát nyolcz-nyolcz dóriai rend oszlop

ketts sorozatban tartja, oldalának mindenikét tizenhét

;

az egész, kivül bell, penteliki fehér márványból van

épitve. Mind keleti, mind nyugoti homlokát embernél na-

gyobb húsz szobor ékesiti, mig ])árkányzatát triglyphek

és raetope-ok folyjak körül, ez utóbbiaknak d')mboran

dolgozott alakai Minerva életébl s Athéné félisteneinek

tetteibl ábrázolván egyes fontosabl) jeleneteket. A
templom hajójának (a czellának) küls falát az oszlopo-

kon bell a panathénei ünne})i menet, domborszerü m-
ben boritja. De a mvész a ragyogó fehér lUiírvány ha-

tását még aranyozással és kellemes kék és vörös színek-

kel is emelte, márványból metszett gyönyör borostyán-

levél fzérek lágyan függtek oldalain, a metope-ok alatt

koszorúk, votivumok, csatában nyert fegyverek, aranyos

paisok függtek, aláiratva nevük azoknak, kik ezeket a

szz, a pártás (Parthenosz) istennnek felajánlották,

hálául a segedelemért, melylyel ket gyzelmeikben tá-

mogatta. Bell e templom a Pronaoszon vagy pitvaron

kivül, két fosztályból áll: egyik a szorosb értelemben

vett Parthenon, hol az istenn csodaszép szobra van, és

e mögött az Opiszthodomosz, hol az állodalom kincsei, a

Minervának tett ajándékok s némely nemzeti emlékek

riztetnek, mint például Xerxész ezüst trónja, melyrl

Szalamisznál a tengeri csatát szemlélte. Mindent kifejez

e három név: Iktinosz volt az épitész, Phidiász a

szobrász, Periklész az alapitó.

Ha valamely épületben, a Parthenonban nyilatko-

zik legszebben a görög mvészet ama jellemvonása

:

nyugalom és magasság. Mi egyszeren szép, mi üunepi-

leg nyugodt, mi isteuileg derült! Nagyszer, a nélkül hogy

13*
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megsznnék könny lenni; méltóságteljes, de egyszersmind

vidáman derült ; nem a tömegek roppantsága, hanem a

formák kelleme által hat; e templomnak minden részei-

ben oly bels, titkos harmónia van, melyet a magasság,

hossz és szél pontos fölmérése nem fejt meg, ez utón

hiában kisérték meg utánozni, minden megvolt, csak a

harmónia hiányzott, e titok sirba szállt a müvésznéppel

együtt. Valóban boldog és nagy nép volt az, mely iste-

neinek ilyen templomokat képes volt emelni. Igaz az,

hol legszabadabb s legboldogabb a nép, ott legtökéletesb

a mvészet is.

És állva sugár oszlopai alatt e Parthenonnak, mely

az Akropolisz legmagasb pontján emelkedik, s magassá-

gát még neveli azon három sor márvány-lépcsözet, mely

alapjául szolgál, nemcsak egész Attika egész pompájál)an

elttem fekszik, alul a fényes város, köröskörül a zöld mezk
és árnyékos szent berkek, a magas hegylánczolatok, de

messze szállongó tekintetem látja a tenger kékl hullá-

mait, a szalamiszi hires öblöt, Korinth magas ormát,

Argosz aranyos csúcsait, a Parnaszt és Helikont, hol a

muzák laknak, szóval az egész görög störténet szinhe-

lyének panorámája feltnik elttem, és szemközt látom,

két és fél mértföldnyi távolságban, az eleziszi szent

templom fényl homlokát, mely onnan ide a Propyláu-

mokra néz, és ezek rája visszatekintenek.

Ha Athéné a hellén mveltség és mvészet székhelye

volt, hires myszteriumai által Elezisz a hellén népek

vallásos metropolisza vala, az, mi a keresztyéneknek Je-

rusálem, mi a muzulmánoknak Mekka. Minden vallásnak

megvan a maga fbucsúja, a hellén pogány világé az

eleziszi volt az, hová nemcsak a nép aggjai, ni, ifjai,

tolakodtak, de mentek nem kisebb buzgalommal a köl-
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tök, Ijölcsek, statu.sférfiak, késbb Asia fejedelmei és

szatrapái, Egyptoiu királyai, Róma eonzulai, prétorjai,

szónokai, caezárjai, mintha az itteni myszteriumokban

fejtetett volna meg az élet nagy titka.

A beavatásra a neophytok több évig elökészittetnek.

Ez elkészités kis myszterinmnak neveztetik ; mind ez,

mind a nagy, évenkint egyszer ünnepeltetik. A nagy

myszteriuniok alkalmával a had megszün, a pörlekedés

felfüggesztetik, mint az Ítéletek végrehajtása is, sót ekkor

Athéné még ellenségeit is megszokta az ünnepekre hivui.

líennük minden hellén részt vehet, az idegenek ki van-

nak zárva.

A pomi)ás ut, mely Athéné nyugoti kapujától Ele-

üziszbe vezet, szent útnak neveztetik. Keresztül visz ez

a Kerameikoszon, hol a csatában elhullt hósek

márvány-emlékek alatt nyugosznak, tmább az Akadémia

olajfa ligetei közt foly, majd egy liidon átmegy a Ke-

]>hiszszus patakán, s Apolló és Vénusz templomai elótt

elhaladván, felkanyarodik az Aegaleosz hegyére, honnan

a szent sikra száll le. Itt egy hosszú fasorozat közt

megy, melyet két oldalrul papok, költök, bölcsek sirhal-

)nai bílsan ékesitnek, különben is sok nagy nevekre em-

lékeztet e vidék. Kolonoszban Szophoklész, 8zalaraiszben

Euripidész, Eleuziszben Aeschylusz született, s egy dara-

big az eleüziszi öböl partján nyúlván odább, végét éri

egy hegy tövénél, hol a városka van, mely felett magas

ormon ragyogó o.szlopsorral emelkedik Czéresz fólsséges

temploma, szemközt az athénei Propylaeumokkal. Hason-

jitanak is egymáshoz, hiszen mindkett Periklész

alkotása.

Mibl állottak az eleüziszi nagy myszteriuniok ?

azt tudni lehetetlen. Aeschylusz az areopag elébe idézte-
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ték, mivel drámáinak egyikében a lepelt róluk itt-ott fel-

lebbente ; Pauzániász, a jeles utazó, mondja, mikép akná-

ban egy istenség tiltá meg neki azoknak titkos értel-

mérl szólani ; maga Horácz is borzad a puszta gondo-

latra a látottakat felfedezni. Ki e bnt elkövette, nem

csak élete s javai vesztésével lakolt, hanem neve egy

oszlopra örök gyalázatképen fól is jegyeztetett. Azonban

a küls szertartás pompáját látni nem vala tilos, s e

szerint azt hasonló homály nem boritja.

így képzelem magamnak, a régiek leirása szerint,

mint hozatott, 30—40,000 ember kiséretében Athéné-

bl ide, Bacchusznak, Prozerpina fiának koszorús szobra;

mint vitték Czéresz kosarát egy szekerén, melyet négy

kövér ökör vont mákvirággal s érett kalászokkal

fólbokrétázott szarvakkal ; mint lépdelnek ünnepi sorban,

mezei virágokkal koszorúzott szép s ifjú leányok, ké-

pezve Prozerpina társait, fejükön elfátyolozott kosarakat

vive; éjjelenkint mint szaladgáltak 10—20,000 buesujá-

rók, ég szövétnekkel kezeikben, utánozva Czéreszt, ki

Plútó sötét birodalmában leá nyát fáklyával kereste, melyet

Aetna tüzénél gyújtott meg ; az eleüziszi Kephiszszosz

berkeiben mint állának lesben emberek, kik a bu^suso-

kat kicsúfolták, min t Czéresz egykor egy vén asszony,

Jambé által kicsúfoltatott. Mert az egész itteni pompa

nem egyéb mint költi, allegoricusz ismétlése Czéresz

itteni életének s viszontagságainak, vele a nép háláját

fejezvén ki iránta, a ki fóldmivelésre tanítván az embereket,

alapítójává ln a vad korra következett mveltebb

kornak.

így képzelem az ünnep ötödik napját, midn az

avatottak biborköntösben s myrthkoszoruvul párosan ha-

ladtuk elé, vezetve a gazdagon s symbolicusz ruhákban
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öltözködött hyeiophantoktul. De a legpompásabb nap a

10-ik, miün végre a hivk a nagy myszteriumok ré-

szeseivé lesznek. T. i. miután a bojt s megtisztulás min-

den fokozatain átmentek, magokra öltik a szarvasbörbol

készített szent ruhát, és alkonyatkor a templomba beve-

zettetnek. Ekkor a papok ünnepi s emelt hangon kiál-

ták ki az avatlanok eltiltását (profanum vulgus ar-

cendo), s a neophytok magok eres/tetnek be. Mögöttük

a kapuk bezárattak. Mihamar csodálatos hangok szólal-

tak meg, irtózatos jelenetek látszottak kelni ki a sirok-

bul, amely sötétségen villámok czikáztak keresztül, tompa

zaj, ers dörgés rezgett köröskörül. Fény és homály

vakitó gyorsasággal válta egymást. Ez után megnyilának

a templom bels kapui, belle a leggyönyörbb világos-

ság omlott feléjök, szemeiket ezer szin bájolta el, füleik

a legkellemesb hangokat hallották, szóval ha elbb a

pokol végtelen sötétségének s ijedelmeinek kinait állták

ki, ekkor a menny nyilt meg nekik az elyzeumi mezk
minden szépségeivel. És a neophytok ekkor az istenn

fölpompázott szobrához vezettettek, a papok itt tevék fe-

jökre a myrthágból fzött szent koszorúkat, a nndn ez

megtörtént, csak aziitiín íödöztettek tÖl nekiek a nagy

myszteriumok.

De ép az II nagy kérdés : mikbl állottak ezek ?

Az avatottaknak a teremtés titka magyaráztatott meg,

az isteni er, mely a mindenséget bölcsen kormányozza?

Vagy megniagyaráztatott Czér esz megjelenésének áldás-

teljes volta, ki az embereket a magvetésro megtanit-

ván, ez által a rendezett jogállapotnak s békés rendnek

alapitója ln? Avagy arra nézve világoslttattak fel, itt e

földön és a túlvilágban mi különböz sorsok várakoznak

az emberekre V Csupán a lélek halhatatlanságának, s a
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föltámadásnak képéül szolgált a Czéresz által elhintett

magv, mely eleinte a fold keblében rejtezik, hogy aztán

mint zöld vetemény s végre mint érett kalász jelenjen

meg ? Hiszen Prozerpina elragadtatásának mythoszi esz-

méje is ilyesmit jelent, ki hat hóig a föld sötét keblében

tartózkodván, onnan a világosság örömhonába ismét fel-

hozattatott. Az is lehet, hogy a papság észrevevén a

polytheizmusz gyászos következményeit a közerkölcsökre

nézve, a valláshozi ragaszkodást mind a sokaságban,

mind az értelmesekben fel akarta tartani, s igy a nép-

nek e pompás küls szertartással hízelgett, mig a m-
velteknek titok pecsété alatt kijelenté, hogy ama sok is-

tenek nevei, képei, tulajdonai mögött az egy isten

eszméjét gondolják, imádják, csodálják, mint kezdetét s

végét minden dolognak. Kell, mikép valami kielégitk

lettének legyen, minden osztályokra nézve e hires

myszteriumok, különben megfoghatlan, hogy ezek mind

a köznép, mind az értelmesek által oly folytonos tiszte-

letben és titokban tartattak.

Annyi bizonyos, hogy a képbl, mit magunknak a

régi athénei világról alkotunk, az eleüziszi bucsujáratot

kifelednünk nem szabad. Ha Athéné, Akropoliszát gyülpont-

jává tévé a hellén mveltségnek, szónoklatban, költészetben,

bölcseségben, mvészetben ; az eleüziszi myszteriumokban

6gy oly vallási varázspontot teremtett, mely által lehe-

tvé vált egész Hellász lelkiismeretén uralkodnia.

V.

A képzelet nagy varázsló, de bármi nagy varázsló

legyen, a régi fényes Athénérl halvány képet is csak

az nyerhet, ki vidékét ismeri, ki omladékait látta, s ki
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ismeri azon rajzokat, melyekben az építészek megkísér-

ték a régi várost újra alkotni.

Most mi menjünk nézni a szomorú jelent, t. i.

Athénét romokban.

Nekem itt a sors kedvezett, találván D . . K . . osz-

ban egy biztos kalauzt. a követház tagja, s bár a

baloldalon ül, bár az idegen bajor elemnek eltökélt el-

lene, de elveiben mérsékelt, kivánatiban gyakorlati, mint

görög hazafinak lelkesedése csaknem túlzott, különben ez

jelleme az összes görög népnek. Hogy ne volnának büsz-

kék a classzicusz világ történetére ? Ez az legnagyobb

kincsök. Ha egyes családokra fény hárul jeles alapitóik-

rul, a nemzetek is méltán kevélykednek nagy korsza-

kaik hirében. Ennek köszönheti a görög nép némileg

íoltámadását is ; st eldeik dicssége rajok csaknem ter-

hes, lezúzó, lever, miután nincs reményük ket felül-

múlhatni, st utolérhetni sem, elég ha megközelithetik.

A romok leírásában körülbelül azon utat követen-

dem, melyet az iménti képzeleti útban követék, s meg

fogjuk látni, hogy Athéné vidéke hasonló egy learatott

mezhöz, melyen az aranyos kalásznak most pusztán

szomorú tarlói állanak.

Midn egy szép szi reggel a nap mosolyogva kelt

föl, a mézérl hires Hymettusz csúcsai mögül, az em-

iitett követtel már ott állunk az Akropolisz keleti

végén, hol van az olymposzi Jupiter óriás templomának

omladéka. Az ephezuszit kivéve, ez a legnagyobb görí'tg

templom volt. Bár legrégebben kezdeték, de legkésbb

végeztetek be. Még a Pizisztratusok vetek meg alapját,

Kr. sz. e. ötszáz évvel, azonban csak Hadrián végezé be,

hatszázad múlva. Az egész egy magas alapeiuelvényen

állt, hossza 359, széle 173 láb volt, s a templom min-
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denik oldalán két sorban, husz-husz, keleti és nyugoti

liomlokán három sorban tiz-tiz, összesen 124 oszlop ké-

pezé a csarnokot. Az oszlopok korin tlii Ízlésben valának

faragva, magasságuk 60, átmérjük 6 lábat haladt, s

mindezek, mind a templom a legszebb penteliki már-

ványból voltak. Most e roppant épületbl még csak 16

oszlop áll, s a szemlél uem tudja mit csodáljon inkább,

azt-e, hogyan építhették emberek ez óriás oszlopokat,

vagy azt, mi er semmisíthette meg azokat, melyek

többé nincsenek. Kettnek tetején, melyek a többitl el-

szigetelve állanak, egy sárházikó van, hol a népmonda

szerint egy remete lakott, ki onnan soha sem jára le,

s étkét, mit neki a kegyesek hordának, kötelén vono-

gatta fel. Mi különös játéka a sorsnak, Jupiter templo-

mának oszlopán egy keresztyén remetekuuyhó, a rop-

pant templom ledült mig e sárfészek fenáll, az id mu-

tatni akarja a világnak szeszélyes hatalmát, a nagyot le-

dönté, a parányit feutartja.

Sokan ugy vélekeduek, mikép e templom épitetle-

nül oly hosszú idig azért hevert, mivel alkotójában a

nép az elzött zsarnokházat gylölte. Késbb is, nem a

nép épité föl vallásosságból, mint fölépité a Parthe-

nont, mert midn Hadrián azt bevégzé, a vallás alak-

ban vala meg csak, lényegben nem. E császár, bármi

jeles különben, azon korba esik már, midn a biroda-

lom urai fényzésbl vagy saját dicsitésök végett szok-

tak építgetni. Innen van, hogy mig ebben Jupiternek

csak egy szobra volt, Hadriánéi itt kün és ben sürün

fel voltak állitva. E szerint a Parthenon és Jupiter

temploma nemcsak mvészi, hanem erkölcsi szempontbul

is két különböz kort képvisel ; t. i. mig ebben látjuk a

római császári zsarnokságot, mely nem elégedvén meg
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minden földi hatalmat kezében tartani, már élve a

templomokba, Olymposz istenei közzé tolta magát, ab-

ban a hellén respublikái élet szellemét ismerjük fel leg-

szebb pillanatában, midn a szabadság egy magában kis

népet a legnagyobb dolgokra lelkesítvén, romlatlan ke-

gyessége képessé tette istenét valóban isteni müvekkel

dicsíteni. E templom tehát inkább Hadriáné, semmint

Jupiteré volt, bevégzésénél legalább az uralkodó eszme a

fejdelem istenitése vala.

Nem tagadhatom, bár az utazók többsége ez

omladékot kevés figyelemre méltatja, én bámulattelve

járdaltam roppant oszlopai közt, melyek még most is egé-

szen ujaknak látszanak ; a Parthenonéi, melyek csaknem

felényivel alacsonyabbak lehetnek, kecsesbek, mvészileg

bevégzettebbek, de ezek itt pompásabbak, nagyszerbbek

s ha ott a kellem méltó érdem, valljuk meg, itt az

er szinte az.

E romokhoz közel van az Iliszszosz pataka, mely

fölebh két ágra oszolván, egy szigetet képez, de a szi-

get nem zöld, a patak medre rendesen víztelen, az ess

hónapokat kivéve. St egész környéke köves, kopasz,

száraz, s azon bokroknak, virágoknak, platánoknak,

mikrl Platón a maga Phaedonában emlékezik, hírmon-

dója sincs. Csak egy helyen buzog ki fóladalatti csövek-

bl vizecske, e kut neve Kallírhoe (szép forrás), valaha

még Pizisztratosz foglaltatta pompás márványba, de mely

nem létez többé, a kilencz csbl, melyrl hajdan

Enn eak r u n OS z-nak hívták, most csak hét van meg.

Odább menve, észak-kelet felé, egy híd romait

találtuk, mely, míg állt, a patak tul partján volt Sztá-

diumba vezetett. Ez egy fél-ellípticusz természetes völgy-

ben volt építve, l)elseje hosszudad tért képezett, mint-
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egy G75 lábnyi hosszat, 137 lábnyi széleset, s köröskö-

rül a völg7 a mint emelkedett, lépcszetesen emelkedtek

egymás felett az ülhelyek is. Ezek eleinte számsze-

rint 40, fából voltak, késbb Herodesz Atticusz helyökbe

márványpadokat csináltatott. E Sztádiumban 40,000 néz

fért el, az ülkhöz számitva azokat is, kik a part ma-

gasb oldalán állongtak. A játék birái a völgy fels ré-

szén es padokon ültek, tlök jobbra a térrl egy föld-

alatti ut vezetett ki a szabadba, hol a vesztett felek tá-

voztak el, mig a diadalmasok újra körüljárták a tért, s

a nézk tapsai közt egyenesen a hidon koszorúzva men-

tek vissza a városba. Két oldalt a Sztádium felett egy-

kor két ékes templomka emelkedett ; de most nyomaikat

sem látni, a márványpadokat is földomlás borította be,

talán örökre.

Visszajövet utunk a királyi kert mellett vezetett el,

(az egyetlen nagy és szép, kert most Athénében) mely-

nek egy része azon tért foglalja el, hol egykor a Ly-

keion állt. Gymnáziumoknak neveztettek a görögöknél a

helyek, melyekben ifjak és férfiak testgyakorlatokkal ed-

zék testöket, s mivel ezek a görög nevelés legfbb ré-

szét tevék, apródonkint e gymnáziamok a mveltség nyil-

vános intézetei váltak. Három ilyen intézet, három

különböz nevet viselt Athénében, egyik Akademoszról

Akadémiának, másik Lykoszról Lykeionnak, a harmadik

Kynozargesznek neveztetett ; az els Piátónak ln ked-

velt helye, a második Arisztotelésznek, a harmadiktól a

kynikoszok vették nevöket. E kezdetben egyszer he-

lyeket utóbb szobrok, oltárok, csarnokok, pázsitos térek

és hs ligetek ékesítették, hol nemcsak az ifjak, hanem

a férfiak és öregek is összegyülekeztek, gyönyörködni az

ifjúság birkozásiban, st mérkzni velk, egyszersmind
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komolyan vitázni a philosophia és politika fontos kérdé-

sei fölött. Csak Szókratész nem tn különbséget e helyek

közt, t majd itt, majd ott látták, nyájas beszélgetést

folytatva mindenkivel, mert ö felekezethez nem tartozott,

a humanitás bölcse volt. E neveknek : gymnázium,

akadémia, lykeon, ma egészen más értelmök van, s ha

egy ó görög most feltámadna, iskoláinkban azokra nehe-

zen fogna ráismerni.

A királyi kert déli oldalától nem messze áll, bár

megrongálva, Hadrián kapuja. Alsó részén egy tágas ka-

punyilás van, fels emeleti része hat corinthiai oszloppal

három vakablakot képez, melyekben egykor három szoba

állott. A kapu fölött, nyugat felé, e felirat olvasható ;

„Ez itt Athéné, Thezeusz régi városa,'' kelet felé

pedig ez

:

'

,,Ez Hadrián városa, és nem a Thezeuszé."

E császár kétségkivül nagy csodálója volt a görög

géniusznak, szenvedélyesen kedvelte a mvészetet, s az

Iliszszosz környékén egy uj várost alkotott, st mondhat-

ni, Athénét föltámasztotta volna, ha élet városban lehet

volna a szabad nép halála után; de e fölirat mégis nag}'

gögre mutat, ebbl is látszik, hogy mindenben mit tn,

magát akarta isteniteni, s mi véget ért vele V ime váro-

sából egy k sincs, csak a fölirat maradt meg rémzetes

gúnyul.

Innen folyvást menénk az Akropolisz északi tövé-

nél, a nélkül, hogy a szelek tornyán kivül más ó

emléket találtunk volna. Ez nem nagy épület, alakra

n<^yszögü. Mindenik oldala megfflel azon illet szélirány-

nak, melyekre az athénei szélóra osztva volt: mindenik ol-

dalra az illet szélnek nemcsak neve, de ideális képe is

ki van vésve. Szóval ez valóságos szélóra volt nagyban.



- 206 —

Ebbl nemcsak az itteni szélirányt, de azon következni

nyéket is megismerhetjük, miket Attika népe mindenik-

nek tulajdonított. Mind a nyolcz szél szárnynyal bir, s

csaknem fekv vonalban repülni látszik. Csak a Lipsz

és Notosz van meztelen lábbal, feje valamennyinek födet-

len. Kezdve az északi oldalon, itt van Boreász, fuván

egy jégcsapot, öltözve vastag ujjas köpenybe, dagadt po-

fával, magasan fzött kothurnoszban ; a kelet-északi ol-

dalon a tavaszi szél van, Kaikiasz, mely egy tálban olaj-

gyümölcsöt kinál, befolyása e terméknek kedvez lévén

;

a kikeleti szél Apeliotesz, virágok és gyümölcsök halma-

zát osztja; szomszédja, Eurosz, sötét és savanyu képet

csinál, jobb karját lepelbe eldugja, s viharral fenyegetd-

zik; a déli szél, Notosz, záporest osztani készül egy

korsóból, melyet csupasz karjaival emel; ennek szom-

szédja, Lipsz eltt egy hajó áll, jelentve, hogy kedvez

a hajósoknak ; Zephyrosz lágyan leng, a légbe virágok

özönét hintve ; mig az e mellett lev Szkiron érczedény-

ben faszenet tart, jelentve, hogy mit okoz, a hideget

megenyhíti.

Az épületke tetjén egy Triton szobor állt, forog-

va tengelye körül ; ez volt a szélkakas, mint az épület

volt a szélóra. Mind a nyolcz oldalán, a szélábrák alatt,

mathematicai vonalok a napórákat mutatták. Bell pedig

egy víz-óra volt, mely borús idben a napórát pótolta.

Ez épület tehát az athéneieknek egykor az volt, mi

most nekünk a torony s harangóra, — jelenleg belseje

némi múzeumul szolgál, benne tartatván gypsz-másolatai

azon dombormüveknek, miknek eredetijét az Akropolisz-

tól Elgin lord elrabolta-e vagy megmentette ? nehéz

volna eldönteni.

E kis, de szép müvet Andronicosz Cyrrhesztesz, egy
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gazdag athénei polgár építtette. Most ez 10—15 lábnyi

mélység gödörben mintegy elsülyedve vau, mi világos

bizonysága annak, hogy busz század alatt körülte a föld az

omladványok porából mennyire ntt. Képzelhetjük e po-

rok vastag halmaza alatt mennyi emlékkincs heverhet,

s mivel az uj Athéné a régi vfiros helyén épülget, min-

den iij ház inkább-inkább lehetetlenné teszi az ásatáso-

kat, mit a régiségtan baráti méltán sajnálhatnak.

Az Akropolisz ez északi oldalán több szirtbarlan-

gok is láthatók. Sz okása vala a régieknek, a természetes

bérczlyukakat isteneknek szentelni. Az, mely az Akropo-

lisz észak-nyugati szögletén van, Paunak volt szentelve,

hálából azon segedelemért, melyet ez a nép hite szerint

az athéneieknek a marathoui csatában hozott. E fölött

van a Klepszydra nev kert, melyhez a várrról ötven

lépcs vezet, s honnan a viz az emiitett szél-toronyba

földalatti csatornán vezettetik. Ettl nem messze, kelet

felé van egy más barlang, melybl az Akropoliszba közel

az Erechtheionhoz, földalatti titkos lépcszet visz. Ez Ke-

kropsz leányának, Aglaurosznak vala szentelve, ki haj-

dan magát honának önkényt feláldozta. Ezért, midn az

athénei ifjak nagykorúságukat elérvén, fegyvert és paizst

kaptak, itt nyújtattak ezek át nekik, és itt e barlang

szent homályában tevék le a hazafiúi esküt. Az ezen tul

lévben Herza imádtatott, az elbbinek és Pandrozosz-

nak testvére, azaz a harmat, s megfogható, hogy a

száraz éghajlatú Attikában a hs és termékenyít nedv-

nek a nép isteni cultuszt rendezett.

Csalódnék, ki azt gondolná, hogy mind görög m-
rom az, mit Athénében szemlél. Négy ezer éven át itt

több nép uralkodott, s minden népnek láthatni saját nyo-

mait, a mythikusz pelazgoktól kezdve le a muzulmánokig.
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Igaz, a török inkább rontott semmint alkotott, mint kép-

imádást gylöl a legszebb szobrok fejeit letördelte,

egyéb tagjaikat meghagyva ; ha egy basa fürdt épített,

Jupiter gyönyör márványoszlopaiból égetett hozzá meszet

;

hogy egy vad méhraj mézéhez jusson, nem irtózott a

Thezeusz templom egy párkányát, hol a méz volt, lerántatni.

A frank fejedelmek korából sem sok maradt meg, itt egy

bástya, ott egy lovagvár kfala a hegyek közt. Róma
több császárai megkísérték e. városnak régi fényét visz-

szaadni, s bámulatos összegeket költenek közemlékekre,

de ezekbl szinte nem soknak áll omladéka, elenyésztek,

mint elhervad a növény, hol magát idegen földön érzi,

legtöbl) rom van az úgynevezett perikleszi korbul, mi-

dn e két szónak: görög és szabad ember egy jelen-

tése volt.

Ilyen római omladék Hadrián csarnoka (Stoa Had-

riani), egy 376 láb hosszú, 256 láb széles épület, mely-

nek szürke márvány kfalai most hitvány fafódelet

tartván, vásárhelyül szolgálnak. Csak a nyugoti oldalán

áll még néhány corinthiai oszlop. Hol egykor fényes

csarnok folyt körül, zöld árnyékos kerttel közepén, gaz-

dag könyvtárral tereméiben, mikben az ó-kor bölcsei

tanulságosan társalogtak, e szent hely most rongygyal

tölt boltokat foglal magában, s benne a szegény nép

alja hemzseg. Nem messze e bazártól van egy más csar-

nok, négy dóriai oszlopon nyugvó, szomszédjában egy

máiványkövön az élelmi czikkek akkori árlajstromát most

is olvashatni. Ezen tul, közel a Thezeusz templomához

van a régi piacztér vagy Agora, az ó Athéné legfénye-

sebb s látogatottabb helye, hol egykor az Eponymok vagy

azon tiz hs szobrai állottak, melyektl Attika tiz tribu-

sza nevét kapta, ügy látszik ezek közül való ama három
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csodál.itos szohor, mely iijaLLaii itt felfedeztetett. Közü-

lök egyik sem ép, egyiknek feje, másiknak más tagja

hiányzik, de valamennyi óriás nagyságú, s mindeniknek

alsó része vagy hal A'agy kigyó ])ikkelyes testéhen vég-

zdik. Attil<a s lakói, tehát hsei is, ábrázoltattak igy,

jelentve, hogy k autochtonok valának, a/.az nem be-

költöztek, hanem mintegy e földbl származtak. Például

a legfbb kir/.tök, Kekropsz kigyólábunak czime/tetett

(tiqoc noüii' Qaxoyiítjc) E szobrok hátulsó részei négy-

szegüsima oszlopot képeztek, mi egyik bizonysága annak,

hogy ezek valóban az Ejioiiymok, mert a régi történet-

iróktiil tudjuk, mikép ezekre függesztettek ki a törvény-

javaslatok, mieltt a néjigyülcsben fi'döttiik tanács tarta-

tott voliui. Mind a bely. Iiol e s/olirok találtattak, mind

azoknak ketts alakja, egy oldalon képábrázolók, máson

simák lévén, c régi szokást nemcsak megorsitik. de fel

is világosi tják.

De engem legkellem esben lepett meg Tliézeusz

templouia, melyet az utas egész pompájában s/eriílél^

jobbra, midn a Pireuszból a városba j. Mintlia ál-

modtam volna, oly szép és oly ép e templom, bár Kr. sz.

eltt 4C5. kiül épittetett. Márvány oszlopaibal etry sem

hiányzik, két homloka mint két sasszárny terjeszkedik ki.

lépcs/etei sértetlenek s várják a bivket, kik rajtok

íölitágdossanak ; a hosszú id, 2315 év, nem barnitotta

meg, hanem mintegy megaranyozta falait ; valóban csodá-

latos Attika égbajlata , eredeti szépségében rzi meg az

épületeket ; ezeknek itt a kor nem árt, csak az ember

dülie ha dúl, és a földrengés.

A marathoni gyznek, Miltiadesznek fia, Kimon

épitteté ezt. Egy oraculumi Ítélet rendelé Tbézeusz bani-

vait a számzetésbl visszaliozni. mert Athéné ez uj ala-

Sz einc r e IV. |4
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pitója is számzetésben halt meg. Egy sas vezérlé a ke-

resket Szkyrosz szigetében a helyre, hol eltemetve volt;

ott fekvék az óriás termet hs, mellette roppant lánd-

zsája és kardja. Kimoii választá ki a templom helyéül

€z emelkedett dombot, melyen áll, választá, mert e domb-

nak sirhalmi alaka van, s ez épület inkább sir volt mint

templom, inkább emlék mint egyház.

Utóbb a keresztyének Szent György templomává

szentelek. Sok régi templomot azon körülmény mentett

meg a pusztulástól, mikép a régi mvet uj istennek szen-

telték, a cultusz változott, de az épület megmaradt, st

a keresztyének mindig oly szentnek ajánlották azt fel,

kinek s a régi istennek jelleme közt némi rokonság

volt. így Thézeuszét Szent-Györgynek, ki szinte hs volt

és szörnyeket irtott ki, igy a Parthenonbul , a szz
Minerva templomából, szz Mária egyházát csinálták.

Mint a Parthenon, ez is hosszudad négyszöglet

(peripterosz) épület, melyet doriai oszlopokon nyugvó

csarnok foly körül. De annál jóval kisebb, hossza csak

104, széle csak 45 láb, végein hat, oldalain tizenhárom

oszlop áll, melyeknek magassága 19 láb, átmérje

3' 4". Faragványokban sem oly gazdag, mint a Parthenon,

mert bár homlokfalait s ennek metopejait szobrok éke-

sítek, Herkulesz és Thézeusz testeit ábrázolók, de mind

az oldalán es metopeok, mind a templom hajója mezte-

lenek, dombormüveket itt nem látni. Szóval, ez a Par-

thenonnál nagyságra nézve kisebb, pompára nézve egy-

szerbb, sztylre s arányra nézve komolyabb s szkebb,

oszlopai nem oly sugarak, tekintete nem oly derit, ala-

kában van valami szomorúan ünnepi, vidáman szomorú,

csendes, mely különbségnek okát vagy a korban kell ke-

resni, t. i. azon félszázad alatt, mely a két épület alapitása
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közt fekszik, a hellén mvészet sokat haladt, tökéletese-

dett, finomult, vagy kell keresni e templom rendeltetésé-

ben, mely a haza másod alapitójának, Thézeusznak, nem-
csak temploma, de kriptája is volt, igy szép volt mint

annak, komoly volt mint ennek lennie kell.

Fü kapuja hajdan a liellén szokás szerint keleti

végén volt, most a bejárás déli hoszszu oldalán van. Je-

lenleg ez sem nem görög, sem nem keresztyén templom,

hanem egy múzeumi raktár, a mennyiben tele van tömve,

s elég rendeletlenül, mindenféle régiségekkel, fólira-

tokkal, sirkövekkel, szobrokkal, dombormvekkel, és

ezeknek töredékeivel, mik mind igen becsesek, de mivel

összevissza vannak hányva, nehéz ket jól látni s io"y

nehéz bennök kéjelmesen gyönyörködni. Sok a csarnok

alatt, sok pedig a templom eltti téren hever, s eliga-

zodni köztök annál bajosb, mivel lajstromozva nem lévén

a darabok, sem nevezve nincsenek, sem nem tudatik a

hely, hol találtattak. Ezek közt legnevezetesbek Apolló

két srégi szobra, emberi nagyságúak, egyik Thera szi-

getében, másik Naxoszban találtatott; Victoriaé, fehér

márványból, mely Megarában ásatott ki ; vannak itt

több kö-karszékek is, mikrl a monda azt tartja, hogy

azokban az Areopag birái ültek volna. Én nem vagyok

sem mvész, sem oly szenvedélyes mübarát, kit egy re-

mek szobor csonka tagjának látása lelkesedésre ragad

(emlékezem itt az öreg Blumenbachra, ki Göttingában

nekem egykor egy görög koponyát lángoló szeretettel

mutogatott, mert szerinte három ezer éves fej s a leg-

tökéletesb alakú volt, mit képzelni lehet, ö Piátóénak

tartá), és igy itt engem nem a torzok, hanem azon

gyönyör sirkövek bájoltak el, melyek egyes családi je-

leneteket gyöngéd dombormben ábrázoltak, egy nt, ki

14*
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sir, egy leányt, ki anyja liamvvedrére borul, egy ifjút,

kitl öreg apja a sir szélén végbucsút vesz, egy mzát,

ki a mosolygó halott fejére koszorút rak. Mi természetim

'itt minden alak, mi igaz a bánat, mi könny a redzet,

mi lankadtság a tagokban, mi tökéletes minden, az

arány a részek közt, az alakok összeállitása. az érzés

kifejezése ! szinte részt vettem a család fájdalmában, me-

lyet a szobrász annyi ezer év eltt itt oly élethün ki-

fejezett a hideg kben. Ép ezen apróságok mutatják

inkább, semmint a legnagyobb emlékek, a hellén nép a

legtisztább müérzettl mint át meg át volt hatva, s

hogy k mindent, kicsinyt mint nagyot, a mvészet leg-

mélyebb kivánati szerint dolgoztak ki.

De e Thézeusz-templom nemcsak az által érdekes,

hogy a nagyszerbb emlékek közül legépebb állapotban

jött le hozzánk, nemcsak az álial, hogy mutatja, milyen

volt a régibb sztyl dóriai rend épület iv/.oii ujabb ai-

tikai sztylhez képest, a mint az Periklész korában a tö-

kély pontjára ért : érdekes ez különösen az által, mivel

benne megoldva találjuk ama fontos kérdést, mveiknél

a régiek a színezést használták-e, vagy sem?

T. i. itt riztetik A risztion hires síremléke, mely a

régi Brauronbau, Marathon közelében találtatván, mara-

thoni bajnoknak tartatik. Ez egy oszlopba faragott la-

pos domborm, melyben a bajnok elélépve ábrázoltatik,

báljában lándzsát visz, jobb karja czombján fekszik. Az

egész szobor a színezés, a festék eltagadhatlan jeleit vi-

seli magán. Az alap, melybl a domborm kiül, vörös

volt ; a vágatokba, válla felett, érczbl csinált sisak iU

lett; szemeinek, pilláinak vésnöki metszésébl következ-

tethetni, hogy itt több illetékes szin használtatott, mint

pánczélánál is ; mellén és vállain a szij, mely puzdráját
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lágyan tartja, kétségkiviil veres volt ; karján «'s lábszá-

rán a vért alól szép redzetben dagad ki a fehér üng,

melynek szegélyzete most is karmasinszin. Ajka piro-

sas, hajának s szakállának göndör fürtéi ragyogó barna

szint jiitszanak. De különben is tiidjnk a régiek leirásá-

ból, mikép l^hidiasz két nagy müve, az Olympiai Jupiter,

és a Parthenoni Miiun-va szobrai elefántcsontból s arany-

ból voltak öoszeállitva, s szemeiket drága kövek képezték,

hajuk aranyozva volt, ruháik szegélye csíkos. Azonban

meg kell jegyeznünk, mert hiszen ez is igen fontos,

hogy a régieknél a szinezés csupán az ülhelyre, ru-

hákra, fegyverekre, koronákra, kantárokra, ékszerekre s

egyéb küls tárgyakra, és ezen felül még csak a test

azon részeire terjedt ki, melyeket már a természet maga

a husozattól határozottabb színezet által megkülönböztet,

milyen a szem, haj, ajak; de a husozatot, az incarnatiót

a göríig mvészet soha nem akarta utánozni. Hol a szo-

borban a test meztelen mutatkozott, az mindig fehér

maradt, vagy elefántcsontból, vagy márványkbl ; m;Í3

érzéki csalódiís elidézésére a hellének soha nem törekeJ-

tek, s ha ruhában s fegyverzetben színt alkalmaztak,

az nem czél, st az csak eszköz volt a test tagjainak

szépségét annál jobban kitüntetni és meghatározni.

Mi a templomokat illeti, a Thezeuszéban, kivált be-

ll, a festésnek több világos nyomaira találni. Bizonyos-

nak látszik, miként a régi templomokban bell a bolto-

zat, itt-ott a fal, kivül a homlokzat, a metopeok, a

triglyphek, a csarnok .ilalt a domborodó füzér (Fries), s

az oszloj)ok fejezete többnyire kék vagy veres szelid

színre valának festve, de n. festés itt csak ugy használ-

tatott, mint a képben az ;írnyék alkalmaztatik, vele ki-

emelni a f alakot, általa harmóniát hozni az egészbe,
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változatosságot adni az egy alapszinnek, életet lebellni a

holt formába, mert e sziuek közelrl lévén láthatók, tá-

volról a szembe csak a márvány fehér csillogása tnt.

így jellemzik a régi irók, Pindarosz és mások, templomai-

kat, annyiszor szólván a messze kiragyogó márványépüle-

te kröl. Tarkaságra mind a szobrászok, mind az épitészek

csak azon ó, gyermekkorban törekedtek, midn fa- és

közönséges kanyagból dolgoztak, itt a festés szépités

volt, és tartósságot adott a mnek ; de midn a pároszi

és penteliki márványt kezdték használni, igyekeztek azok-

nak is máz által egyszer fehér márványszint kölcsö-

nözni. Mint a szobrász a claszszicusz korban a testet tisz-

tán fehérnek ohajtá, s csak a test egyéb részeinek, a

ruhának, a fegyvernek adott más illetékes szint, és ezt

nem más czélból, mint hogy a forma tökélyét annál job-

ban kitntesse : ugy az épitész hasonló magas mütörvény

szerint alkotta templomait. Ezeknek teste, t. i. a hajó

(cella) és oszlopsor fehéren hagyatott, s csak egyéb mel-

lékes részek festettek ki gyöngéden, részint hogy általok

az egyszer fehér tiszta hatása kiemeltessék, részint hogy

rólok mint egy sötétebb alapról, maga az építmény an-

nál inkább kitündököljék. A szinek festi hatására a

hellén mvész sem templomainál, sem szobrainál nem

gondolt ; a tarka szobrászat, ép ugy mint a tarka épi-

tészet nem a hellén claszszicusz kor terméke, az a gyer-

mekkoré volt és késbb a római császárok vén koráé

ln, mely inkább az ázsiai és egyiptomi sokféle szin,

semmint az egyszer fehér márványt, szóval inkább a

tarka pompát, mint a tiszta mvészetet szerette.

E Thézeusz templomától délre menve, egy völ-

gyecske torkolatához jutni, mely völgyet (a régiek Coe-

lének hivták) két hegysor, keletrl nyugotra uyuló, ké-
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|)ez ; északra az Areopag, utána az Akropolisz, délre a

Kymphák, a Fnyx és a Muzeum-hegy sora. E völgy

volt az Agora, a piacz, az, mi Rómában a Forum volt.

Ez volt Athéné fénypontja, itt volt a Frytanaeiim, a

Buleüterion vagy tanácsház, a Metroum vagy levéltár,

a király-archon székhelye, ezeken kivül több pompás

csarnok vagy sztoa, számtalan templom, oltár, szobor,

emlék, képgyjtemény, mind drága miivek anyagaikat,

mind remekek alakaikat tekintve. Mindebbl most sem-

mit nem találni. A nagy nép eltnt, s vele a fényes

piacz is. Az egykori zaj helyén üres csend ül, a tarka

pompát egyhangú pusztaság válta fel, az épületekbl a

meztelen sziklaalap maradt meg, oly rideg, szk, kietlen,

hogy nem hinnk mi s ok fölséges mü volt itt, ha

azokról a régiek, ])éldául Fauzániász leirása tanúbizony-

ságot nem tenne. Valóban, még a legmelegebb képzelet

sem képes e hely varázs látványát újra teremteni. Szo-

morú gondolatok közt tapostam a porrá vált márvány-

forgácsokat ; mennyi remek mü hamvai azok ! ugy érez-

tem magamat, mint midn szszel egy kertben járok,

lépdelve a lombok s virágok földre hullott avas levelén,

miket egykor a tavasz zölden és friss szinben

szemlélt.

E hosszú völgy felett jobbra az els hegytet a

Nymphák hegye, melyet azért neveznek igy, mivel az

ormán talált egy föliratban e hely azoknak ajánltatott.

Az egész egy csupasz bérez, többnyire meredek, de a

bele metszett lyukak, alapok, vizesatornák, föliratok oda

mutatnak, mikép e hegy hajdan templomokkal s lakok-

kal be volt épitve. Érdekes e hegy északi oldalán egy

több lábnyi hossszuságu jégsima csuszoda, melyrl nem
tudni, mi czélra szolgált hajdan, must azon nk szoktak



- 216 -

rajta lecsuszkálni, kik magzattal megáldatni kivannak.

E hegytetn áll azon nagyszer csillagtorouy (observa-

torium), melyet báró Szina György, a bécsi bankár, s

a magyar bái'ó épittetett, — ausztriai s magyar alapit-

ványairól szóljanak azok, kik ezeket ismerik. *)

E hegygyei egy vonalban, de kelet felé, s ettl

egy mélység által elválasztva van a Pnyx, s itt van ama
nevezetes tér, hol Atliéne népgyiilései tartattak. E tér,

mintegy 12,000 angol yard nagyságú, a hegy északi

oldalán egy lejts félkört képez, akként, hogy a völgyre

dl részét roppant, úgynevezett kyklopszi alaktalan

bérczdarabokból épitett kfal tartja fel, mig az ennek

megfelel diamótrálisz vOnal hat láb , magasságban, a

sziklából van kivágva. Azonban e sziklafal nem egyenes,

hanem közepe felé tompa szögletet csinál, mint az

amphitheatrumi tér is közepén mélyebb, szélei felé ma-

gasabb ; oka alkalmasint az, hogy acuszticai törvénye':

szerint a szónok beszéde e nagy téren annál jobban

megértessék. Mert e roppant téren, a szabad ég alatt

ers mellre s gyakorlott hangra volt szükség, s ki e

helyet szinrl szinre ismeri, természetesnek fogja ta-

lálni, hogy Demoszthenesz magát a szónoklatban a közel

tenger zúgó partján gyakorlá. Ott, hol a szikla hátfala

a tompa szögletet képezi, egy 5 láb magasságú, s 11 láb

szélesség és hosszúságú négyszögded sziklakoczka emel-

kedik a bérczbl magából kivágva ; hátulsó oldalával ez

a sziklafallal összeragad, többi oldalai szabadok, miket

*) De nagylelk fia, Báró Sziua Simon eltt minden igaz
osztrák, minden hü magyar, st minden ember, bár hol találkozik
vele, kalapot emeljen, - és kivált kalapot emeljen minden ma-
gyar mágnás, kiknek nemzetségeik századok óta nevezetesek az
által, hogy semmi közalapitvánji; nem tnek.
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három sor lépcsozet foly körül. Ezen kivül jobbról s

balról, tetejére öt lépcs vezet. Két oldalt a sziklafalban

lyukak s vakablakok vannak metszve, melyekbe kétséjj;-

kivül szobrok s ex. voto-k állitattak. A koczka mögötti

padokon alkalmasint a köztársaság ftisztviseli foglal-

tak helyet, mig eltte a téren Athéné szabad né[)e to-

longott.

E leirt koczka volt a B é m a, vagy k, (ó XíO-og)

a szószék, szóval az, mi a rómaiaknak !' rostrum volt.

Ez, vagy az, mely még fólebb van. Mert e tér fölött

közvetlenül van egy kisebb, de szinte félkörded tér, ha-

sonló ehhez mindenben; annak hátulját is egy sziklafal

képezi, melynek közepe táján szinte e^y bércz-koczka

de félig lerombol t emelkedik, csaknem e^y vonalban

az elbbi koczka felett. Sokan azt vélik, mmdkett szó-

szék volt, de különböz korban. T. i. Phitarch világo-

san mondja, mikép a régi szószékrl a tenger is látható

volt, de e fölséges tekintet az athénei népet hóditásokra

ingerelvén, a szpártaiak által kinevezett 3'. > tyrann lejebb

helyezte a szószéket, honnan a tengert nem lehetett látni.

Ebbl a régiségbuvárok azt következtetik, hogy egykoi

ama felsbb tér volt a népgylés helye, csak késbb,

midn Athéné szabad lenni megsznt, tétetek az át ez

alsóbb térre.

Akármint lett legyen, annyi bizonyos, hogy e hegy-

oldal és nem más volt a Pnyx, az athéneiek hires Rá-

kosa, kivá't bizonyos, miután legiijabban, 18o9-ben, e

véleményt dönthetienné tette azon határk, melyet a

felsbb téren egy lyukban találtak, o fölirattal* oQoq

nvxvóg azaz „a Pnyx határa."

Méltó volt e roppant tér, iiogy gylési helyül szol-

gáljon Athéné szabad népének, s lelkesedésre a szónok
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itt uemcsak az által ragadtaték, mit érzett, de az által is,

mit köröskörül látott. Maga eltt látta az Agorát, szob-

roktól, oltároktól, templomoktól elboritva, szemközt emel-

kedett az Areopag s rajta Hellász legvénebb s leg-

tiszteletesb birószéke, fölötte jobbra kélt az Akropolisz a

fölséges Propylaeumokkal, a ragyogó oszlopsoru Parthe-

nounal, Minerva óriási szobrával, mely emelve lándzsá-

ját, mintegy rt állott a vidék felett, tul a városon nyilt

Attika sikja békés falvaival, arany kalászos mezivel, zöld

olajfái erdejével, szllugasival ; a távolban Paruasz, Bri-

leszszosz és Peutelik magas hegycsúcsai emelkedtek.

Balra, nyugot felé nyulott az Eleüziszbe vezet szent ut,

mely Plató akadémiai kertéi s a küls Kerameikosz li-

getei közt vitt el, hol két oldalt az elholt hires emberek

márvány sírkövei fehérlettek, hátul a hullámzó tenger

látszott, a Pireusz réve magas árboczu hajókkal, odább

Aegiua szigete, Szalamisz dicsséges öble, és ezeken is

tul Korinthosz magas vára, és a kékl távolban Argosz

és a Peloponnez lebeg hegyormai tüudöklöttek.

E Béma, e darab szirt volt szónoki trónja Perik-

lésznek az olympiainak, Arisztidesznek az igazságosnak,

Demoszthénesznek a rohanó zajúnak. S az imént el-

soroltuk, hogy itt állva mi dicsséges emlékezetek forrásaiból

merithetett a szónok. De a szónokot ugy mint a népet

nemcsak a történeti, nemcsak a mvészeti tárgyak szem-

lélete lelkesíthette, nemcsak látása a Parnasznak s He-

likonnak, hol isteneik laktak, nemcsak a város, mit k a

világ szemfényének s csodájának tartottak ; az athénei

szónoklat némileg szülötte azon színpadnak, hol az szere-

pelt. Az athénei szónok állva a szirtdarabon, feje felett a

szabad ég, lábai alatt a szabad föld, háta mögött a

szabad tenger, mintegy szolgálatában tartotta a termé-
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szét elemeit. Egy hellén szónok szájában egészen más

jelentése volt annak, midn ö istenekre hivatkozott,

kiket ö és a hallgató nép az elemekkel egy sze-

mélynek vett. Mi másnál más helyen egy üres kép,

egy hiu metaphora, nála az valóság hit, meggyzdés

volt, s midn néha Demoszthenesz fölkiáltott : ,,ó föld, ó

tenger és istenek," ez borzasztóan hathatott hallgatóira,

kik meg valának gyzdve, hogy a föld, a tenger, az

istenek hallják szavát, és ha akarja, hivására az ele-

mekbl, hol lakoznak, megjelenhetnek. Habár tehát az

athénei szónoklat sokat köszönhet a természetes láng-

észnek, melylyel e szerencsés nép meg volt áldva, ha so-

kat köszönhet azon gondos tanulmánynak, melylyel ma-

gát ügyes tanárok vezérlete alatt a rhetorica mvészeté-

ben folyvást gyakorlottá, ha az athénei szellemdus nép

mint hallgató szükségképen nagy befolyással volt kitn
szónokok képzdésére ; mégis azt kell mondanunk, hogy

a Pnyx szerencsés helyzetében kell keresni az athénei szó-

noklat titkát, a természeti, a történeti s mvészi báj vi-

lág, mi körülte a léleknek s a szemnek egyetemben föl-

nyilt, szükségképen lelkesedésre ragadta mind a szólót,

mind hallgatóit.

Képzelem magamnak, mint gylt itt össze Athéné

6— 8000 szabad polgára, ^z áldozatok már megtörtén-

tek. Az álladalom fubbjei, a szenátorok, a bársonynjal ki-

rakott padokat elfoglalák. A téren állongó nép élénken

beszél, s jve menve hiillámzani látszik, mint valódi

képe, a változó tenger, a zúgó vész eltt. Az ijas sczytha

rendrök az érkezket helyeikre utasitják. Végre a hir-

nök felhivja a szónokokat, véleményeiket a nép eltt ki-

jelenteni. És mindenki élénk tigyeleuimel tekint a Bé-

mára. Ki fog szónokolni ? Ki akarja a hadat és ki a
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békét? Ki vádolja a visszatért vezért vagy követet? Ki

fogja a nap koszorúját elnyerni ?

Mig én ily gondolatokba valék elmerülve, mert

Athénében semmi nem hatott rám annyira, mint e hely

dics emlékezete, egy görög szónoklat hangjai haták

meg füleimet. Szinte megijedtem. Visszatekintek, és lá-

tám, hogy a Bémán kisérm, az ifjú képvisel áll, s ki-

telhet nagy hangon görögül szónokol. Demoszthen észbl

szavalt egy töredéket, kinek beszédeit könyv nélkül

tudja, s e szent pillanat emlékeképen azt ide irom :

;,Nera könny puszta szavakkal enyhiteni a szeren-

csétlen halandók bánatát ; azonban kisértsük meg a szo-

morodott sziveknek némi vigaszt nyújtani Ki nagylelk

sök^.l származik, vagy léteit jeles fiaknak adott, attól

megvárhatni, liogy a sors csapásait nem mindennapi áll-

hatatossággal hordozza, s minden helyzetben egyenl

lélekerot mutasson. Ilyen érzéknek becsületére válnak

mind a megholtaknak, mind az egész városnak, egyszer-

smind a szülék, kik életben maradtak, bennök dicsségö-

ket találják. Igaz, fájdalmas egy apának s egy anyának

kedvelt gyermekeitl megfosztatni, s elveszteni vén ko-

ruk legédesebb támaszát ; de másrészrl van-e nemesebb

elégtétel annál, látni, hogy bátorságuk emlékezetét a

haza halhatlan dicsséggel, játékokkal és áldozatokkal

ünnepli ? A gyermekekre nézve szerencsétlenség árvák-

ká lenni : de nem nagy becsület-é apáik hirét örökleni ?

Mi az eseményekben szomorú, tulajdonitsuk a sorsnak,

melynek terhe alatt minden halandónak meg keli ha-

jolni : de mi bennök nagy és tiszteletre méltó, gyzd-
jünk meg, hogy mindazt e jeles holtaknak köszön-

hetjük."

Mig kisérm Demoszthenesz egyik gyászbeszédébl e
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töredéket szaval! á, én a Béma egyik lépcszetére dlve

letekintek Athénére. Jól választá ö e töredéket, körültem

minden egy temet. Az egykori népgylés terén árpa

n, az is le volt aratva, csak tarlóit láttam ; a büszke

Partlienonból egyes oszlopok állanak ; a fényes Agora

egy üres völgy, a pompás szinliázak romban bevernek

;

a roppant városi kfalnak, melyet Tbemisztoklesz kez-

dett, Kimon folytatott, Periklész vitt a tengerig, alig

lehet nyomait a föld szinétl megkülönböztetni ; de nem-

csak az épületek tntek el, e zöldetlen, erdtlen, virág-

talan vidék is megholtnak látszik, Kolonoszból sem hal-

lani a szophokleszi flmilék édes csattogásait, — csend

volt körülem, sem szél nem fútt, sem erd nem zúgott,

sem egy füs/ál nem mutatkozott a kavicsos földben, csak

egy pár fekete varjú kóválygott fejem fölött, jött és

ment, ment és jött szomorúan károgva mint a halál

madara.

A harmadik, s legmagasabb hegycsúcs e vonalban

a Muzeion, melyet a Pnyxtöl egy mély nyiladék választ

el, miben a sziklába vágott régi szekérút most is lát-

ható. Itt álla egykor a Pireuszi kapu is. Nevét e hegy

Muzaeosztól, a hires költti és jóstul kapta, ki itten te-

mettetett el. Déli s nyugoti oldalában bérczbe vágott

több siroduKat látni, egyik a Kimon nemzetségéének

tartatik. Tetején egy fényes siremlék ormai állanak, .\n-

tiochosz Philopapposzé, ki a Veszpáziánusz által letett

szyriai király unokája volt, s késbb, ugy látszik, Athé-

nében mint egyszer polgár élt. A torony alakú, s fa-

ragványokban gazdag emléken három vakablak van>

mindenikben egy szobor állt ; most kettben két szobor

csonkított maradványai vannak meg. Az egész épü-

let 30 láb széles lehet, félkört képez, melyen a
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számos dombormvek igen jelesek, bár a római, tudniil-

lik Trajánusz korából valók. Gazdag bkezségével szer-

zett magának czimet arra, hogy a város falain bell te-

metkezni engedek, mert az athéneiek e jogot csak nagy

közérdemeknek adák. E hegytetrl észak felé lejve ta-

lálni egy kiépitett nagy barlangot, melyben három

szoba van, kett négyszöglet, a harmadik gömböly,

kup-alaku, ez utóbbinak átmérje 12 láb, mely a vilá-

got boltozatáról kapja. Mi volt e csodálatos barlang ren-

deltetése ? lehetetlen meghatározni ; a nép által közönsé-

gesen Szókratész tömlöczének hivatik.

A Muzeion aljában terül völgyön átmenvén, me-

lyet por, k s mindenféle régi edénytöredékek borítanak,

azzal szemközt, az Akropolisz déli szögletén, van az Odeon

Regilla, melyet K. sz. utáni második században Herodesz

Atticusz épített, kinek Hadriánusz után a késbbi

Athéné legtöbb közemlékeit köszönheti. Neje nevérl

adta a Regilla nevet. Omladékaiból az egészrl most is

elég h képet alkothat az utazó magának, de bár nagy-

szer s fényes épületrom, a római typuszt hordván ma-

gán, itt az ó görög romok mellett a néz lelkében vala-

mi idegenszer benyomást idéz el. Falait Róma hóditó

s sülyedésnek indult szelemé lengi körül.

Odeonnak a régieknél azon színházak neveztettek,

melyekben a zene volt az uralkodó, mi bár a tragoe-

diákban s comoediákban süra hiányzott, de ezekben csak

mint járulék tekintetett. Ennek átmérje mintegy 240

láb, 6U00 hallgató fért el benne. A nézk márványpa-

dokon ültek, melyek az Akropolisz oldalában emeletesen

s félkörben folytak egymás felett. Szemközt velk volt

az orchesztrum, e mögött a falak három emeletes ma-

gasságban, az ablakok, római Ízlésben, íves boltozatokat
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képeztek, s ezeken bven besütött a napvilág, mint a

nyilt tetn is, melyre vitorlasátort csak akkor vontak,

midn a nap sugaraitól a nézket védeni kellett. Különbö-

zött e s/inház a régiebbektl abban, hogy a sziupad mögött

emelked falak a vidékre szabad kilátást nem engedtek.

A szinhely nyugoti szögletében egy csigalépcs vezet tol

a falakra, honnan balra, a szaloniki öbi')he kellemes ki-

látás nyilik.

Az Odeontól kelet felé, szinte az Akropolisz tövé-

ben van a Bacchusz vagy Dionyszosz szinháza, s e két

szinház közt volt hajdan Enmenesz hires csarnoka, mely-

nek hosszú boltozati alatt ess idben a nézk födelet s

menedéket kerestek. Bacchusz e szinháza Kr. sz. e. 590

évvel kezdetett építtetni, de csak Lykurgusz alatt 340-ben

végeztetek be. A 30,000 néz padsora az Akropolisz ol-

dalába helyezve félkörben emelkedett, az utolsó sor

egyenl volt a fóldszinnel, átmérje ott, hol a kör leg-

szélesebb volt, 480 lábat tett. Most e roppant épületnek

romait is alig látni, a niiírviínypadokból alig van né-

hány, a többit vagy elhordták, vagy föld boritja. Nem
szenved kétséget, hogy gondos ásatásokkal bellök sokat

napfényre lehetne hozni.

De e hely még is fölötte nevezetes, mert a drá-

mai költészetnek, mely a görög poézis utolsó szülötte, s

tisztán attikai elmetermék, ez volt els bölcsje. E szin-

ház után épült a világ valamennyi szinháza, mint az itt

játszott drámákból eredtek minden népek drániaki'dtemé-

nyei. A görög színházaknál három fosztályt kell meg-

különböztetnünk : a nézlielyet, mely félkört képzett, ez-

zel szemközt alacsonyabban az orcheszt rumot, hol a kar

s tánc/személyzet mozgott, — és ezentúl, de ennél ma-

gasabban, a széles, de nem mély színhelyet, hol a szavaló
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személyek mködtek. A régi 1 elleneknél a színi mutat-

ványoknak egészen más fontossága és jelentsége volt,

mint azoknak most nálunk van. Nálunk azok egy id-

töltés, egy mulatság, melyet egész éven át élvezhetünk

;

nálok azok csak az év bizonyos szakaiban s bizonyos

vallási nagy ünnepek alkalmával adattak, tehát mivel

ritkábbak, becsesbek is voltak. Mi tárgyaika.t illeti, a

tragoediák mindig istenek, hsek, nemzeti nagy tettek,

történetébl vétettek, tehát az ó görög tragoedia egy

neme volt a vallásos cultusznak s a magasztos liazasze-

retetnek; *) a comoediák az emberi s polgári élet

gyarlóságait költi ábrákban adták el, a

teremt géniusz teljes bátorságával, s mindig azon

végczéllal, hogy azoknak ellenkezit, a vétek által

az erényt, a gyöngeség által a tökélyt, a rósz által a jót,

a rut által a szépet kedveltessék meg. Hozzá járul, mi-

ként minden szinmutatvány a költk komoly verseny-

harcza volt, rendesen a szerepeket is magok vittéK, és

köztök Ítélt egy nép. S ha a drámák bels érdemének

dicsségében csupán a költk osztoztak, de szinpadoni

eladásaikban a polgárok is, néha egész tribu«zok, a

mennyiben a karok, zenészek, tánczosok betanításának s

lehet legféuyesb kiállításának költségét szabadon vállal-

kozó poluárok viselték, tehát c részben a közjutalom

ket is illette. így megfogható, hogy minden ilyen drá-

mai küzdés egyszersmind vallási, hazai, nemzeti ügy is

volt, hogy az itt vívott szellemi s mvészi csatában a

költn kívül a polgárok nagy száma is személyesen ér-

*) A drámajáték itt egy neme volt a vallásos cselekvény-

nek, mint ma, több országban, az isteni tisztelet némi szinpadi

jelemmel bir, p. o. Parisban, hol a hivk lielypénzt fizetve, nem
áhitatoskodui, de zenekarokat hallgatjii, látni és láttatni, érzéki-

leg élvezi^i gylnek össze.



— 225 —

dekeltetett, tehát vezetése oly fontosnak méltán tarta-

tott, hogy azzal az állodalom fejedelmi emberei bizattak

meg. így lesz megfoghatóvá az is, hogy a polgárok a

drámák hallására köteleztettek, söt Periklész okét erre

dijak osztogatása ííltal ösztönözte, igen, mivel a tragoe-

dia, attikai értelemben, nemcsak vallásos, nemcsak nem-

zeti mivelödési eszköz, de erkölcsi is volt, s a szellemi

cultura azon magas fokát, melyre az athénei nép hágott,

több egyeben kivül nagy részben ennek is köszönheti.

De hogy ne volna szent e hely, hol egy Aeschylosz, egy

Szophoklész, egy Euripidész remek müvei Athéné mért
népe által megkoszoruztattak? Hogy a szinházak fontos-

ságát e komolyabb, e magasabb szempontból fogta i'el az

ó görög kor, bizonyitja azon körülmény is, miszerint ez

volt a tér, hol a legünnepélyesb polgári cselekvéuyek haj-

tattak végre: népgylések tartattak, gyzelmes vezérek

aranykoronával ékesítettek, s a csatában elhullottak ár-

vái a köztársaság gyermekeiül itt fogadtattak fól.

Szinházaik helyének megválasztásában a hellének

gondosabbak voltak mint mi. Ott választák azt, honnan

legszebb vala a kilátás a vidékre, városra és a tengerre.

A nézkkelitt is szemközt volta szinpad alacsony homlok-

fala, melyen tul elterült, mint egy tágas keretben, a

legkiesebb vidék képe, balra az Iliszszus völgye, s a

kékl Hymettusz, jobbra Aegina szigete s Szalamisz or-

mai, közepén a tenger hab/.ó tükre, a színház fedzetlen

lévén, látták a tiszta eget, szabadon szivhiitták a tavasz

illatos levegjét, a tenger fell hüs szellk fuvalma len-

gett feléjök, mit nálunk gépekkel s festésekkel idéznek

el, azt ott természetben lehetett látni : a madarak s fel-

hk repülését, a napot, a tengert és viharait, az öblöt és

hajóit, a zöld halmokon a legel nyájakat ; fülöttök kélt

S sem ere IV. 15



— 226 —

a büszke Akropolisz, mind azon tárgyakkal, miket a val-

lás megszentelt, a fényes Parthenonnal, Jupiter és Pal-

iász dics szobraival, szóval a természet és mvészet

minden elemei egyesültek itt a drámai költemény hatá-

sát ellenállhatlanná tenni. Nem csoda aztán, lia az

athéneiek siettek e körbe, mely ket mindig elbájolta,

mint Dicaearchusz monda : „longa oblivia potans/' azaz

„a boldog feledés poharát iván." Ki a görög szinköl-

tk képeit, szólásmódjait, czélzatait teljesen érteni akar-

ja, annak ismernie kell a görög szinházak alkatát ; mi

nekünk puszta metaphoráknak látszik, az ott a költre

s hallgatóra nézve nem volt az, mindazon tárgyakat k
vagy láthatták, vagy tudták közelében lenni a színház-

nak, melyben róla a versek zengettek. Midn például

Szophoklész fölkiállt (Ajaxban) : „0 nemes Szalamisz, te

lebegsz a habokon, örök dicsségben állsz te az emberek

szemei eltt," a néznek csak jobbra kellett pillantani,

hogy valóban ott lássa a csúcsos Szalamiszt, melyrl a

költ beszélt ; vagy midn Euripidész igy szólt : „Látod

a mély eget mely fölötted függ, s harmatos öleléssel a

földet körül fogja? Hidd el, hogy az Jupiter, hogy az a

te istened ;" a hallgatónak elég volt a szabad égre föl-

tekinteni, hogy e pantheiszticus szavak erejérl meggy-
zdhessék ; avagy midn Aeschylosz a karral mondatja

(Eumenidákben) : „Udv nektek szabad polgárok, kik

sorban ültök Jupiter trónja alatt, ti a szz Paliásznak

kedvesek, kiket az id bölcsnek lenni megtanított. Ti, kik Pal-

iász szárnyai alatt laktok, tiszteljétek az atyját,'' a

nép bels borzadással hallhatta e vallásos intést, hisz a

fölötte emelked Akropoliszban állván Jupiter és Paliász

szobrai, igaz volt a költ mondása, k valóban ültek „ez

istenek szárnyai alatt."
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E szinház felsbb padai fölött van a sziklában egy

barlang, mely egykor Thrazillosz, egy gyz karvezet

(choregosz) által templommá alakíttatott, egy ékes hom-

lokfalat vonatván nyilasa fölébe, késbb belle a „bar-

langi szz Mária" (Panagia Spiliotissa) tiszteletére egy

keresztyén kápolnát csináltak ; most mind az, mindez

puszta rom.

E barlang fölött, a bérez még meredekebb helyén

áll két egyes oszlop, háromszöglet fejezettel, de egyik

oszlo]) alacsonyabb mint a másik, fülirataikból tudni,

hogy egykor ezeken is triposzok állottak T. i. szokásban

volt a görögöknél azoknak, kik a drámai versenyekben

gyztek, jutalmul érczbl öntött triposzokat (három lábú

székeket) adni, miket ezek hálakép Bacchusznak. a drá-

mák védistenének ajánltak oda, s azokat kiizhf Iveken

épitett ékes templomkákra állHák fel. Ilyen emlékek so-

rából állt azon kanyar utcza, mely Dionyzosz szinházától

kezdve az Akropolisz tövében ennek keleti szögletéig

vitt, miért is ez utcza a triposzok utczájának nevezte-

tett. E templomkák párkányira jegyeztsitek föl a gy-
zk nevei, a költkéi, kik a darabot irták, a polgárokéi,

kik az ének, zene, tánczkar költségeit viselték, a király-

archontáé, kinek kormánya alatt, mint az esztendé is,

melyben a m adatott. A várfal déli oldalán, közel a

theatrumhoz most is olvasható a következ fölirat: ..A

Kekropsz tribusz nyert egy gyermekkar-dijat, melynek

költségeit Khabriász, Ktezipposz fia fedezte." E fölira-

tokból gyjtettek össze a „didascaliák" vagy az athénei

drámák történetének évkönyve. Mint látjuk, tehát Athéné

nagy színházának története nem pergamenra sztyluszszal,

hanem vésvel épületekre Íratott, a könyvet róla egy

ntcza képviselte, s közel a színházhoz, mint a küzdelem

15*
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teréhez emelkedtek az ott kivivott diadalmak em-

lékei is.

E drámadiadali emlékek közül a legépebb s leg-

szebb az, mely az Akropolisz keleti oldalán van, közel

azon monostor omladékiboz, melyben egykor Lord Byron

szállásolt. Közönségesen Demoszthénesz lámpájának hÍ7-

ják, azon népmonda után, miszerint a nevezett sz(3iiok

itt készült volna beszédeire, mi már annál fogva lehetet-

len volt, mert az épületen sem ajtó, sem ablak nincs,

s belseje alig hat láb átmérj. De az emlék rendelte-

tését világosan hirdeti a párkányzaton olvasható fölirat,

mely szerint ezt Kr. sz. e. 335 évvel, tehát Nagy Sán-

dor korában, egy Lyzikratesz nev polgár emelé, azon

diadal folytában, melyet egy ifju-karral a színházban

nyert. E templomka egy négyszöglet, s mintegy 14 láb

magas alapzaton, körded alakban emelkedik. Falait hat

fél korinthoszi gyönyör oszlop ékesiti. Födele hegyes

dombalaku, mely azonban tetején egy akanthusz lombo-

zatú polczozatban végzdik, melyen a triposz állt egykor,

mi többé nincs ott. Az egésznek magassága 34 láb. E
templomka mind tervben igen kellemes, mind kivitelben

igen mvészi, a körül folyó párkányzaton Bacchusz éle-

tébl egy mythologiai monda domborúan ábrázoltatik.

Az t. i. midn a tyrrhéni tengeri rablóktól elragadta-

tott. De az árboczot hirtelen szl és babérlevél futja

be, bor foly a hajó födelén, az isten arszlánná változik,

s a megrettent hajósok a hullámokba szökdelnek, s ott

delphinekké változnak. E mondát a szobrász itt teljes

szabadsággal használta fel; mig az isten szolgái, a sza-

tyrok a hajósokat fenyitik, kiknek bukás közben fejk

raár delphiuné változik át, maga vidáman, nyugodtan,

jókedvben ül a zaj közepett, s mosolyogva kin ál csésze
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borral egy arszlánt. Sokan e dom])orinüben Praxitelesz

kezét, minden esetre tanítványai közül egyikét akarják

fölismerni, oly sok élet s tz van a csoportozatban, oly

sok érzés s indulat az egyes alakokban, s benne min-

den az érzékileg szépet s a szenvedélyesen lágyat lehelli.

És midn ide érénk, kezdett alkonyodni. Az Akro-

polisz töve körül e napon mi egy teljes körutat tevénk,

most ott vagyunk, honnan ma reggel kiindulánk, t. i. a

várhegy keleti oldalán. Balra innen ismét látom Hadriá-

nusz kapuját, jobbra Jupiter templomának egyes óriás

oszlopait, mik kivált holdvilágnál fölséges busán hat-

nak a néz lelkére, tul rajta Iliszszus pataka csa-

varog kavicsos medrében, s romai látszanak a hid-

nak, melyen egykor Athéné népe a pompás S z t á-

di um ba járt.

E Sztádium név nekem, magyarnak, másképen is

nevezetes, — boldog emlékezet Széchenyink az ifjú ma-

gyar nemzedéket uj pályafutásra e név alatt hivta fel.

Ki hitte volna, hogy reá, ott a hol most van, innen

Hellászból emlékezem V

VI.

Jóllehet Athéné vidéke nem bir az Alpesek s Kár-

pátok vad szépségével, melyben a bérezek meztelensége

az erdk dus zöldjével olvad össze, jóllehet melege forró,

melyet néha a sziroceó fojtó szelei öregbitnek, jóllehet

benne lombozat és árnyék hiányzik, források i>em öntö-

zik, patakok sem folyjak harsogva ; de levegje tiszta,

átlátszó, könny, száraz, hegyei plasztikaüag szépek,

aranyos fényben tündökölve, a közel tenger fell hüs

szellk fuvallnak, kék ege ritkán borult, csaknem örökké

derült, éjjeleinek tiszta világa a csillagainak fénye ha-
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ladja minden más éghajlatét, és mindezekhez adjuk,

hogy a képzelet, segedelmével az emlékezetnek, e vidé-

ket a claszszicusz kor hires alakaival bájlólag népesiti

meg. Kinek nem hazája általában Hellász, és különösen

Attika? Hazája mindennek, ki a mveldés barátja, ki

a mvészetet kedvelli, ki a szabadságért lelkesül, a hel-

lén nép az összes emberiség ifjúságát képviselvén, nagy

emberei minden müveit nemzetbelinek eldei. Ezért szá-

mítom én életem leggyönyörbb napjai közé azokat, mi-

ket itt éltem. A nap minden szakában, reggel és este és

éjjel meglátogattam emlékezetesb helyeit, s azokat min-

dig különböznek találtam a napszak órája szerint, de

mindig egyiránt szépnek. Omladékdinak porain ugy an-

dalogtam, mint andalogui szoktunk szszel egy kert

hervadt viráglevelein, melyek hervadva is érdekesek és

illatosak, bár már nem ragyognak. Csak az Akropo-

liszba nem juthattam este, mert az kormányilag tiltva

van, különben onnan mit láttam volna V egy hitvány uj

várost az éj fátyolába burkolva, mig iimen ablakomból,

e halvány hold fényénél, a hoszszukás várhegy (Akropo-

lisz) mint egy óriás sirdomb kél elttem, melyen a nyu-

lougó oszloptöredékek mint a claszszicusz világ ugyan-

annyi sirkövei hallgatva emelkednek.

Bár hány képet láttam az Akropoliszból, falainak

idomtalansága, tekintve azt a városból, meglepett. Tel-

jességgel nincs összeh angzásban p/^on po^ipás épületek-

kel s remek szobrokkal, miket egykor magában foglalt.

Északi oldalát pelazgí eredetnek mondják, hihetleg

Themisztoklesz korában épült, mert rá egészen illik mit

Thukydidesz mond, t. i. hogy a persák eltávozása után

mindenféle anyagból nyakrafre alkottatott, mert benne

mindenféle követ, márványt, turfkövet, bérczdarabot, s
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mindenféle alakút, itt egy oszlopdarabot, ott egy fejeze-

tet, amott egy párkányzatot összevissza halmozva látni,

melyek kétségkivül a persák által lerombolt templomok

s épületek felhasznált maradványai. A keleti és déli ol-

dal valamivel szabályosabb, de szinte idomtalan, ez már

Kimon müve. Késbb e falakon igazitottak, változtattak

a byzantinok, frankok, törökök, uj görögök, szóval mind-

azon népek, melyek itt idnkint uralkodtak, nyugoti vé-

gén egy góth torony most is messze kimagaslik. Hogy e

hadilag ers, de épitészileg otromba falakat az athénei

Periklész korában is meghagyták, annak oka nem lehet

más, minthogy emlékeztetni akarták általa a maradékot

azon szomorú idkre, midn országuk a végronilás szé-

len állott. A késbb kifejlett pompaszeretet meghajlott a

történeti múlt nagysága eltt.

Most is örömmel emlékezem azon szép szi napra,

midn utószor, az engedelmi jegygyei kezemben, az

Akropoliszra fölhágtam. Utamba ejtem az Areopaguszt

is (Árész azaz Marsz halma), mely az Akropolisz eltt,

de ettl egy mély hézag által elválasztva, alantabb fek-

szik. Ez egy csupasz és kopár sziklatet, s megfoghatat-

lan, hogyan lehetett ezt épületek helyéül választani. Pe-

dig itt ült össze ama világhirü bíróság, mely a monda

szerint kezdetben istenek közt itélt. Még most is meg-

van kelet-déli szögletén a bérczbe vágott ama 16 lépcs,

melyeken reá az alatta terül Agorából felmentek. És

ugy látszik, e szöglet volt azon hely, hol ama rettene-

tes birák tanácsa összeült, mert most is látni itt ama
bérczpadot, mely egy négyszögnek három oldalát körül-

futja, nyilasával dél felé fordulva ; ennek keleti és nyu-

goti vegén egy-egy kdarab áll, hihetleg ama padon a

birák ültek, s e két kdarab egyikén, — mirl utazása-
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ban Pauzániász is emlékezik, — a vádló, másikon a vád-

lott személy foglalt helyet. így itélt e biróság, ers

sziklán ülve és isten nyilt, szabad ege alatt, az összes

nép jelenlétében. E sziklateto felületén több négyszög-

let vésett lyukak is láthatók, melyeknek rendeltetését

nehéz kitalálni, E biróság tekintélyét még félelmesbbé te-

vék az által, bogy mellette a rettenetes Fariaknak (gö-

rögül : Szemnai) templomot emeltek. Alkalmasint ez a

tet észak-keleti szögletén állt, hol repedezett szirtek

közt egy sötét üreg van, s benne egy homályos kut.

Képzelhetni, mi szörny hatással lehetett Athéné népére

a Fúriák innepe, midn a sötét éjjel csendében emberek

lobogó fáklyákkal szaladoztak e magas tet keleti ré-

szén, s mind a zajos zene hangja, mind a fáklyák lobo-

gása, hol megjelent, hol eltnt a titokteljes szent üreg-

ben. Gondoljuk magunkat görög világban, görög hittel,

csak ugy lesz valódi fogalmunk egy biróság tekintélyé-

rl, mely a kérlelhetetlen, de j'iiadig igazságos Furiákkal

egy helyen székel, s igy a vallás és a törvény szentsége

Összeolvasztatott.
<

E sziklatet az, hol Pál Apostol az uj, az ismeret-

len vallást hirdette, ép azon helyen, hol 4 századdal

elbb Szókratész kisebb merészletért halálra Ítéltetek.

Athéné már a régiektl is istenek városának mondatott,

épen azért, mivel sehol nem volt annyi isten képben,

szoborban mint itt. A hely tehát szobroktól, oltároktól

templomoktól borítva, különösen alkalmas volt neki, mon-

dania , hogy e város bálványokkal tele. Mennél több volt

a templom, mennél számosabb az oltár, mennél fölségesb

a Partheiion, mely fölötte emelkedett, s remekebbek Mi-

nerva és Jupiter és Vénusz phidiászi szobrai, mikpt macja

körül ragyogni szemlélt, annál több bátorságra volt
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szüksége, de egyszersmind annál alkalmibban kiálthatta

föl: ,,nem emberi kezektl alkotott templomokban lako-

zik isten," vagy ,,hogy isten nem hasonló egyikhez sem

azon s/obrok közül, melyeket mvészeik márványból,

aranyból, érczböl, fából müveitek, s miket k imádnak."

Á tárgy oly nagyszer, mint az alkalom szerencsés, és a

helyzet festi volt, s ha valahol, itt érdemelne ez apostol

emléket, ki talán ép ott állt egykor, hol most én állok,

mert e kemény szikla nem változott és soha nem fog

változni. Rajta csak egy parányi, szobanagyságu kápolna

van, ajtó és ablak nélkül, szentelve Szent Dénesnek

volt, kit a nevezett apostol e helyen téritett meg, — ez

is dlfélben van, üres, puszta, tele szeméttel, mezei ege-

rek tanyája.

Mint mondám, az Areo])agaszt egy mély hézag vá-

lasztja el az Akropolisztól, de mig uuianuak oldala itt

meredek, emezé lejts, s ez az egyetlen oldal, honnan

reá a fölmenetel lehet. Most ez utat bástya zárja el,

de hajdan nyilt volt, s a pan-athénei bucsuk pompás

menete zenével, koszorúkkal, áldozatokkal itt haladt föl

a márváuylépcskön.

Az Akropoliszba jelenleg vezet ösvény, mely ki-

gyózva foly, a hegy nyugot-déli szögletén van. Három
kapun kellé átmennem, mieltt a Propylaeumokhoz juték,

a harmadiknál rök álláiuik, kik a bemeneti jegyet t-
lem átvévén, magok közül mellém egy kisért ad-

tak. Ez óvakodás szükséges ln, mivel az utazók nem-

csak romboltak, de el is csentek becses darabokat ; azt

hiszi sok ember, emléket lopni szabad. nem, e ro-

mok a múlt sirja, és a sir szent, ez a halál temp-

loma.

Alig tevék a harmadik kapun tul néhány lépést, és
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ime a Propylaeumok homloka eltt állék, fels részén

azon roppant, 58 láb széles s 100 lábnál hosszabb már-

vány útnak, mely még mindig meg van, bár rongált ál-

lapotban, s az ünnepi menetek miatt három részre volt

osztva, közepe sima, itt hajdan a lovagok, szekerek, ál-

dozatállatok lépdeltek fölfelé, két oldala lépcszetes, mely

a gyalogoknak vala fentartva. Mintegy közepe táján a

fölfelé men útnak egy pihen, megállapodási térke

van. *)

A várhegy e nyugoti éle 168 láb széles. Mnezik-

lesznek, az épitésznek, ki ide a Propylaeumokat épité,

föladása ketts volt : e helyet, mint a hegy gyönge ol-

dalát, védfallal biztosítani, és mint bemenetelt az Akro-

polisz szentségeihez, díszépülettel ékesíteni, szóval a kato-

nai szükség kivánatait a szépéivel összekötni. A. m di-

csségesen sükerült. Három részbl állanak a Propylaeu-

mok ; közepén emelkedik egy homlokfalas épület, hat

dóriai oszlopon nyugovó, melyeknek alapját három lép-

cs-sor képezi, az egész oly széles, mint az -emiitett nagy

márványlépcszet, két oldalt pedig két szárnyépület 26

lábnyira szögellik el, bizonyosan azért, mivel egy da-

rabban a vonal egyhangúnak s tömegesnek találtatok,

igy ellenben a csoportnak élet és mozgás és változatosság

adatott, annyival inkább, mert e két szárny sima hátfa-

lát niutiitja, mivel a katonai tekintet, mig a középépü-

let pompás csarnokával uyilik a néz felé, mivel a szép

kivánata volt kielégítve. E két szárnynak van ugyan

*) 1852-ig e lépcsözet fels részét, szám szerint 38-at ismer-

tek, de a mondott évben a romok alól az egész ut kiásatott, ugy
hogy most (54 lépcst látni E munkát Beulének, a frauczia athé-

nei iskola növendékének k<>szönhetni. Ez késbb történt mint én
Athénében utaztam. Most tehát ismét a régi pompás utón me-
hetni föl az Akropoliszba, azon utón hol Periklész s Plafo járt.
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csarnoka szinte, de oldalt, ott, hol a két épület egy-

másra néz.

E két épület viszont, területre nézve különbö-

zik egymástól, mig u baloldali 54 láb széles, a déloldali

csak 23, de mindeniknek van csarnoka, melyet három-

h.írom dóriai oszlop tart fel. A baloldali, mely szinte

egy pitvarból s egy terembl áll, mint a másik is, s a

napvilágot az ajtón kivül két ablakon át kapja, hajdan

képtárul (Pinakothéka) szolgált, hol a legnagyobb mvé-
szek képei függesztettek ki, most mindenféle régi szob-

rok, csonkák, fejek, faragványok, töredékek érdekes gyj-
teménye van benne felállítva; a jobboldali egykor fegy-

vertárkép használtatott, most ezt egy roppant négyszeg

torony alkotmánya rejti el, mely török toronynak hiva-

tik, de hibásan, mert az kétségkívül azon frank herczegek-

töl építtetett, kik sok századon át Athénében ural-

kodtak.

De e jobboldali sz;írny ismét egy más épület által

van megtörve, nj bizonysága annak, hogy a görög épí-

tészet nem hódolt kivétel nélkül a szyDmietriának, hanem

azt a hely s a czél kivánatainak alárendelte. E kis épület

a szárnyatlan Victoria (Nike apterosz) templomkája, nem
nagyobbb egy szobánál, 27 láb ho.sszu, 18 láb széles, 23

láb magas, de emberi szem ennél gyönyörüi)b épületet

soha nem csodált. A fehér, sima penteliki márvány,

melybl hajója (cella) építve, a vidám sugár joniai osz-

lopkák, melyek elejét és hátulját ékesítik, a mvészileg

tökéletes dombormiivek, melyek megrongálva s hiányo-

san bár, párkányzatát körülfolyjak, a legkellemesben

luitnak a nézre, ékes az egész a nélkül, hogy czifra, de-

rült a nélkül, hogy meztelen volna, s bámul az ember

ha meggondolja, hogy e remek m már Ivímon korál)an,



— 236 —

tehát Periklész eltt építtetett. Hajdan itt egy faszobor,

a szárnyatlan Victoriát ábrázoló riztetett, kitl a tem-

plom nevét is kapta. Még most is dombormüben több

Victoriát, különbféle állásban, látni itt, de legszebb az,

mely ép egy tetn állapodik meg, s lehajolva sarujának

feloldásával foglalkozik, jelentve általa, hogy , a gy-
zelem, itt kivan állandóul megtelepedni. E szép eszmét

Athéné és Spárta saját jellemében különbözöleg fejezte

ki; az athéneiek a gyzelmet megfoszták szárnyaitól,

hogy el ne repülhessen, a szpártaiak ugyan azt oltárá-

hoz lelánczolták, azok mindig okosan, ezek mindig er-

hatalommal szoktak cselekedni. E templom századokon

át romok s bástyák alatt hevert, csak 1835-ben kezd-

ték az összeszedett darabokból újra fölépíteni ; Pauza-

niász leirása után tudván a régiségbuvárok, hogy itt egy-

kor egy szép jóniai rend épület állott, s annyit megta-

láltak bellök, hogy alig kellett valamit hozzájok adni, a

dombormüvekböl is csak azok hiányoznak, miket még

Lord Elgin elvitetett. E templom eltti emelvényrl

szép kilátás nyilik a tenger felé, s a monda szerint ez

azon hely, honnan Aegeosz, Thezeusz atyja a szikláról

a mélységbe leugrott, midn a Cretáról visszatér hajón

a fekete lobogót megpillantá, melyet bevenni örömükben

a hajósok elfeledtek.

Most térjünk vissza a középépülethez, mely a föl-

vezet nagy márványlépcszettl egy széles nyughely ál-

tal választatván el, három sor nagyszer lépcsn nyugvó

hat doriai oszlopból áll, mely tartja a széles párkányt, s

az é fölött szétterjeszked pompás, Aadám, ragyogó hom-

lokfalat. E homlokfalat soha nem ékesiték szobrok, épen

azért, mert ez nem volt templom, hanem csak bemene-

tel a templomokhoz. Mindenik oszlop 8 darabból áll, ma-
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gassága 28^2. átmérje 47-2 láb. A hat dóriai oszlop

egyenetlen távoIság])an van elhelyezve egymástól, akként,

hogy mig a középs köz 13 lábnyi, a többi négy csak

7 láb széles. Ez oszlopok mögött van egy 40— 50 lábnyi

mélység terem, mely, a két középs dóriai oszloppal

egy vonalt ké^oz három és három nyúlánk jóniai osz-

lop által Ijárom osztálylyá különöztetik. Még most is

csodálatra méltók azon roppant, 24 láb hosszú márvány-

gerendák, melyeken a födél nyugodott. E terem hátulját

sima márványfal zárja be, melyen öt kapunyilás van,

megfelel a^n öt köznek, mely az elcsarnok hat dóriai

oszlopa közt esik. Tehát a középs kapunyilás, melyhez

az ut a jóniai oszlopsor közt vezet, a többi négynél sok-

kal nagyobb, de valamennyinek alaka pyramisszerü, mi-

ként az hajdan divatos volt, t. i. fels része szkebb,

alsó része tágasabb, st még a két széls nyilas alacso-

nyabb is azon más kettnél, mely a középs mellett van.

Megjegyzem még, hogy mint az elcsarnok közepén át

sima ut vezetett, s a négy szélshöz lépcszet, a pan-

athénei búcsúkra lévén e mód számitva, e modor meg-

tartatott a bels kapukon átmeneteire nézve is. E kapuk

érczbl vagy fából voltak e? rajta most is vitáznak a

tudósok, de minden esetre porapásak valának, s csak val-

lási és nemzeti ünnepek alkalmával nyiltak meg a kü-

szöbén lelkesedéssel várakozó népnek. E kapukon tul

^S ^gy más, egy utócáarnok van, kisebb az elcsarnok-

nál, de mint ez, nyilt az is, s ép oly magas, és szintén

hat dóriai oszlopon nyugvó, melyek alól le az Akropolisz

terére néhány lépcs vezet.

Bizonyitja ez épület is, hogy a régi görögök az

egyformaság eszméjének nem voltak szolgái, s ugyanazon

épületben két oszloprendet is alkalmaztak, mindeniket
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ott hová az jobban illett. Kivül a dóriait, mert az ko-

molyabb, méltóságosabb, tömöttebb volt, alakának egy-

szersége, arányainak roppantsága, s piperétlen nagysága,

a tisztelet, a fölség, a hajthatlan er érzetét lebellte a

néz lelkébe, ezért választák a régiek kiválólag ez osz-

loprendet templomaiknál s olyan épületeiknél, miknél a

czél volt általok a népben komoly tiszteletet gerjeszteni.

De bell a teremben gyakran az ékes, sugár, könny

jóniai oszlopot alkalmazták, mert ez könnységet kölcsö-

nözte a födélnek, melyet tartott, mert ez nyúlánk ter-

metével a szemet kevésbbé gátolta nézni a boltozat ékit-

raényeit, s mmd azon ragyogó színezetet, inelylyel ezek

kifestve voltak.

A Propylaeumokat Periklész épitteté, 436-tól 431-ig

K. sz. e. tehát öt év alatt. Mint a régi fóliratokból tudni,

2012 talentumba, azaz 11.000,000 v. forintbakerit, mi a

mostani ár szerint háromszor annyi összeget képvisel.

Századok, st mondhatni ezredek folytában az uj meg uj

védfalak, melyek e helyen, mint a várhegy leggyöngébb

pontján emeltettek, annyira elboriták s raegrongálák,

iiogy volt egy kor, melyben azokra az utazók többé rá

nem ismertek. Az uj görög kormány érdeme, s kivált

Ross építészé, hogy azok 1835-ben nemcsak kiszabadit-

tattak az elfedez bástyák közül, hanem nagy részben

helyre is állitattak, úgyhogy most, ha bellök sok hiány-

zik is, de a néz könnyen csinálhat magának h képet

egykori pompájukról.

Könny képzelni mint vonult itt föl a panathénei

ünnepi bucsu, a középs márványkövezeten még most is

látni a kocsik kereknyomait, mellettök a lépcsn Perik-

lész, Plató, Szophoklész, Thrazibulosz, Xenophon hágdos-

tak ; könny képzelni, hogy mind azon alakok, miket
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a Parthenon párkányzatán most faragva szemlélünk, mint

vonultak itt föl egykor ólve, mozogva ; könny képzelni,

— mert bár régi ez épület, de nem avult, nem fekete,

hanem friss, — mikor ez egészen uj volt, ifjan ragyogó,

teljes minden részeiben, párkányzata ékesen kifestve,

kék boltozata ezüst csillagokkal elboritva, s körülfolyva a

babérlombozat gyöngéd koszorúitól, és ha az érczkapuk

nincsenek is meg többé, megvannak nyilasaik, s köny-

nyü ezeket mint meg annyi diadalkapunak nézni, melye-

ken képzeletünkben Athéné claszszicusz korának összes

dicssége látható sorban elvonul.

E Propylaeumok képezték az Akropolisz pompás

bemeneti csarnokát, hasonlítva az operák nyitányaihoz,

melyek elizét adják magának a nagy mnek, mely utá-

nok következni fog ; e volt az Akropolisz fényl hom-

lokpártája, ez volt az elcsarnok, hol a nép az istenek

elébe bocsáttatása eltt szivdobogva várakozott ; midn
Demoszthenesz és Aeschyuesz Athén nagyságát s fényét

kézzel foghatólag magasztalni, s a népet lelkesíteni nagy

tettekre akarták, a Pnyxrl, mely a várhegy alatt fe-

küdt, a Propylaeumokra mutattak föl, mint azon útra,

mely ama szent heíyre vezet, hol mind az összegyjtve

van, mi a népnek vallásilag s nemzetileg legdrágább, t. i.

istenei s hazai dicssége. így fogták ezt föl nemcsak az

athéneiek, de ellenségeik is, s midn Eparainondasz egy-

kor Thébe népét Athéné ellen tüzelni akará, igy fejezi

ki magát: »0 Thébe népe, kell hogy Athéné Akropoli-

száról emeljétek le a Propylaeumokat, s ültessétek ide

Cadmus hegyére. « Ez mutatja, hogy Athénének összes

dicssége a Propylaeumok mögött foglaltatott.

Azonban e mii, bármi fölséges, csak bemeneteli

kapu volt azon szent térre, hol márványból, bronzból.
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ezüstbl s aranyból számtalan templomok, szobrok, ol-

tárok, emlékek állottak egykor, de most e tér üres,

puszta, a földet e remekmüveknek forgácsai s porló om-

ladéki födik. Idnkint az északi s keleti barbár népek

(a sczythák, a góthok, a szlávok, a hunok, a frankok, a

velenczeiek, a törökök), mint egy-egy vihar kerekedtek

föl, s zúgva, dúlva, rombolva vonultak itt végig, s már

elbb a mvészet remekei közül innen mind a romaiak,

mind a byzantini császárok tömérdeket elhurczoltak.

Amaz óriás, 70 lábnyi magas broncz szobornak, Athéné

Promachosznak, mely a körülte lév épületek fölött

messze kimagaslott, csak alapja van meg, vagy is inkább

azon sziklába kivágott négyszög hely, hol talapja állott,

és két épület romban, balra az E r e c h t e i o n, jobbra a

Pa rt hen n.

Az Erechteion régi templom, már Homér szól róla.

A persák által felgyújtatván, leégett, K. sz. e. 407 kö-

rül épittetett föl újra, s azóta váltva, hol keresztyén

templom volt, hol basák háreméül szolgált. Rajz nélkül

e templomot leirni lehetetlen, oly sok s különbféle rész-

bl áll ; mint több istennek volt szentelve, ez eszmének

megfelelleg külseje is többféle. Kefét és nyugat, észak

és dél felé négy homlokfala van, s mindenik nemcsak

alakilag más, de térileg is, a keleti magasbban fekszik

mint az északi, a nyugoti alacsonyabban mint a déli.

Kekropsz, Erichtoniosz régi- királyoknak, Butesz és He-

phaesztosz héroszoknak, Píindrozosz (harmat) királyi

leánynak, de fkép Athéné Poliasznak (Minerva) és Po-

szeidonnak volt szentelve. E volt mythologiai helye a

vitának Minerva és Poszeidon közt, midn Attika bir-

toka felett pöröltek; itt volt a sósforrás mit Poszeidon

a sziklából fakasztott tridensével, helyei most is látsza-
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nak, itt az olajcsemete, melyet Minerva növesztett, itt

olajfából faragott legrégibb szobra, melyet Athéné höl-

gyei a drágalátos peploszszal évenként felruháztak, itt

riztetett a szent kigyó. Tudjuk, mikép e pör a két is-

tenség közt, az attikai nép fejldési irányát ábrázolja,

mely elbb tengeri hatalomra törekedett, mi utóbb alapul

szolgált azon szellemi, hervadhatlan fény mveltségnek,
melylyel Athéné népe, Zeilsz okos leányának oltalma

alatt, minden más népek fölött tündöklött. Alkalma»iut

ez épület iáilönbféleségének oka abban rejlik, hogy az

épitész vallásos szempontból kénytelen volt mind azon

helypontokat illetlenül hagyni, miket a nép-hit megszen-

telt, a mély kriptát, hol a héroszok nyugodtak, a tri-

densz ágainak helyét a szinben, az udvart, hol a szent

olajesemete ntt, melybl .származván Attika minden
olajfája, e jótékony fa a néj) eltt ekkép a vallás szent

oltalma alatt állott.

A fö bemenetel itt is, mint minden görög templo-

moknál, keleti oldalán van. A homlokzatot hat jóniai

ékes oszlop tartja, melyen bell, de tiz lábnyival alacso-

nyabban van egy terem, Poliász Minerva szentélye; et-

tl egy kfallal elválasztva van a Pandrozoszé, melynek
csarnoka, 4 el, 2 hátulsó jóniai oszloptól tartatva, észak

felé néz. Ez utóbbi terem nyugoti fala kivülrl szinte

homlokzatot ké})ez, de itt a három jóniai oszlop a falba

van épitve, melyek közt három ablak van, tehát ez

csarnokot nem csinál, mig alatta egy mély udvar nyílik,

hol talán egykor a szent olafja virágzott. Ennél sokkal

magasban esik a déli homlokzat, úgyhogy belülrl ide

lépcs vezet, s e deli csarnokot nem oszlopok tartják

fen, hanem az oszlopok helyét hat gyönyör leányszobor

foglalja el. Ezek karyatidoknak neveztetnek, és vagy a
S z e m e re. IV. 16
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karyai fogolynket ábrázolják, vagy azon athénei szép

nket, kik a pan athénei búcsúk alkalmával az isteni f
ajándékok vitelére kiválasztattak. E karyatidokból csak

egy hiányzik, az, melyet lord Elgin a londoni múzeumba

elvitetett ; helyét egy hiven utána öntött gypszmásolat

pótolja. Különben az egész épület külseje a görög s fran-

czia kormány költségén oly gondosan összerakatott s ki-

egészitetett, mikép keveset kell hozzá adni a képzelet-

nek, hogy hajdani fényérl s kecsérl magának teljes

fogalmat teremtsen.

E gyönyör, de kisded épület, mert frésze 70 láb

hoszszat, és 40 láb szélességet alig halad, ép oly csodá-

latra méltó, mint mvészileg tökéletes. Az épitész mes-

terileg oldá meg ama nehéz föladást, egy szabálytalan

épületbe a legbevégzettebb összehangzást hozni, de neve-

zetes ez mint uj bizonysága azon hiliás vélemény alap-

talanságának is, mintha a görögök csak szymmetricus

építésben voltak volna nagyok, t. i olyanban, melyben

egy oldal a máshoz mindenben hasonlít. Láttuk a Pro-

pylaeumokban, mikép ott kivül és belül másmás oszlop

-

rend használtatott, látjuk itt, hogy egy épületnek négy

homloka van, s e négy közül egyik sem hasonlít a má-

sikhoz, sem alakban, sem magasságban, sem elrendezés-

ben. Uralkodó a jóniai oszloprend, melyet itt legteljesebb

pompájában, legigézbb kellemében, s legpazarabb ékes-

ségében szemlélni, s ha a Parthenon a dóriai építészet-

nek, viszont ez a jóniainak, e különösen attikai rend-

nek, legszebb példánya. S mint az arány, az elrendezés

e templomban mvészileg szép, ugy a legapróbb részle-

tek kivitele tökéletes, st csodálatos; mi simák s haj-

szálig összeillk a márványdarabok a falakban, mi köny-

nyük s egyszersmind tömörek a kgerendázatok ; mi vi-



— 248 —

dáman mosolyj^va, s kellemteljesen nyilnak élnkbe e

jóniai könny csarnokok ; mi érdekesen meglep a körül-

folyó eleüziszi fekete márvány párkányzat, melyet fehér

könny márványlapl)ül faragott, s mintegy oda lehelt

gyönyör dombormvek ékesítettek ; mi gazdag s még
is egyszeren szép arabeszk czifráza tokkal ell)oritvák a

pompás ka[)uk ; s ama nemes alakn, karcsn termet, csi-

nosan könny j(3niai oszlopok kellemét még inkább ne-

velik a finoman metszett csigaalaku fejezetek, s az alat-

tok folydogáló virágfüzérek {ccvd^éfiiov\ . gazdag a/

egész, a nélkül, hogy tul volna terhelve.

Sót az ismeretlen lángesz mvész a megszokott

plasztikai formákat nem elégelve, njakat az állati világból

választott. Ertem ama hat leány alakot, melyek ;i déli

oldalon a szobrok helyeit pótolják. Bizonyosan vallási

érzetbl niorité a mvész e gondolatot, s benníik azon

attikai választott hölgyeket ábrázolá , kik évenkint

Athéné itteni szobrának, a »peidoszt« himezvén, az ün-

nepi menetben f szerepet játszottak, avagy kosarakban

fejeiken az áldozat ajándékokat hordozták. Mindenesetre

öntudattal tévé, hogy e déli homlokzat nem háromszöo'-

letü mint a többi három, itt nincs tet sem, hogy a

leányalakok nehéz terhet emelni ne látszassaua'v ; e

csarnok födele lapos, csupán a párkányzat koronája hit-

ható, úgyhogy amaz isteni leányok fejeiken csak egy

könny baldachint látszanak tartani. E ncsoport való-

ban egy kifaragott kép, véve a panathénei ünnepi jelenet-

bl, mintha Athéné hajadonait látnók lassan, komolyan,

áhitattal mendegélni, midn vitték vala a szent edénye-

ket. Termetök nagy és erteljes, ábrázatuk nemes és

derülten komoly, egyik kezkkel ruháikat omelintik,

másik lefgg, dus haj fürtéi k részint homlokaikon össze-
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fonvák, léjiziut vállaikon lehullámzanak, hoszszu köntö-

seiknek gazdag redzete utánozhatlauul bájos, st ntá-

nozhatlau szépség az egész csoport. Ki ket hü máso-

latban látni óhajtja s Athénébe nem utazhatik. az ket
föltalálja a párisi Louvreban. Ezek is csábítók, de min-

lienesetre hiányzik rajtok azon báj, mit az erechteioni

leányoknak koruk, a két ezer év ád.

Most nézzük a Parthenont.

Az Erechteion a várhegynek északi, a Parthenon

ennek déli oldalán áll, egymástól 150 lépésnyire. Felü-

lete a várhegynek nem egyenl, hanem kisebb-nagyobb

koczka alapzatok vannak rajta a szirtben kivágva, me-

lyeken skorban házak állának, t. i. midn a város itt

volt, de midn a város a völgybe leviteték, e helyeken

oltárok és templomok emelkedtek. A legmagasb, tehát

legkitnbb szirtalap e hegyen, az, melyen a Parthenon

áll, 40 lábbal fekszik magasban azon helynél, melyen a

Propylaeumok épültek. Ezeknek bels csarnokával az

nem is áll szemközt, hanem oldalt jobb kéz felé, alkal-

masint o; a e választásnak a hely kitn magasságán ki-

vül azon számitás volt, hogy igy egyszerre a templom-

nak két oldala tnt föl a belépnek, s a bucsujárók

kénytelenek lévén az egészet keleti ajtajáig körüljárni,

kéjelemmel nézhették s csodálhatták mind az épület

^agyszerüségét, mind a remek faragványokat, melyekkel

annak oldalai elhalmozva voltak.

E templomát, Periklész kormánya alatt, Kallicra-

tesz és Iktinosz épité, Phidiász faragá szobrait, K. sz. e.

446— 437 közt, tehát 10 év alatt végeztetek be, s lOOO

talentumba (mintegy 6,0UÜ,o00 v. forintba) került, mi

most háromszor annyi összeget képvisel. K. sz. e. a

l38-ik évben állittaték föl benne Minerva amaz isteni
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s'/,ol)ra, a szüze, vagy gyözhetlené, *) ezért neveztetett

a templom is Parthenounak (szz, crörögül naoStvoq)

azaz, a szz házának. És így állt sértetlen a messze ra-

gyogó épület majd egy ezredig, de ekkor keresztyén

egyliázzá szenteltetek, szz Minerva a pogány 1»ölcse-

ség helyét szz Mária a keresztyén hölc-^eség (jy clyícc

2o(pta) foglalá el. Ez volt sorsa az ó ^övö^ tem-

plomoknak, s többnyire a görög istenségnek ntóda azon

keresztyén eszme lön, mely azzal legrokonal)b volt. Ké-

sbb az Evangéliumot innen a korán tolta ki, azonban

H változások magának a temj)lomnak nem valának ár-

talmasok, a mint az uJ vallás jött. mindenik templomául

választá a pompás épületet, s igy azt védelmezé is.

Végre, 1687-ben a velenczei admiral Morozini Ferencz

ostrom alá vévén az Akropoliszba vonult török sereget,

szeptember 28-án ei>"y tzgolyó a Parthenonba rakva

volt puskaport meggyújtván, e szétpattanás a tem])lom

keleti részét, számos oszlopokkal egyetemben szétdönté,

szóval ez id óta kezdett lenni a Parthenon rom. dics

ugyan igy is, de minden esetre rom. A nevezett admi-

ral, aztán mint gyz, még némely szebb szobrokat le

is vétetett, e század elején pedig lord Elgin vitetett el

sokat, a közelebbi szal)adságharcz évei sem multak el

rombolások nélkül ; azonban még van elég mi csodálatra

méltó. naprcSl napra uj becses darabokat fedeznek fel

az omladványok alatt, — a görög uj nemzedék tiszte-

letet érdeml kegyelettel viseltetik seinek minden ha-

gyománya iránt, s jár. kél, kere-;gél, ás :i p\iszta tereken,

gyjtve az emlékeket, mint hü gyermek jár feldúlt temetben
szüléinek széthányt csontjait egyenkint összeszedegetni.

*) Komárom vAia jut eszoiube. Kuuek dnu.iii is a szz a

gyzhet lf>nsi;get jelenti.
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Minden esetre azon részekbl mik fenáUnak, fogal-

mat csinálhatni az egészrl, a mint az egykor állt. De a

dombormüveket s szobrokat, mel)^ek fájdalom, nagy rész-

ben hiányoznak, ép ugy nem lehet helyrepótolni, mint

Menander töredékeibl az egész komoediát kiegésziteni

liiu törekvés.

A Parthenon eg_y hosszas négyszeg, periptetosz

épület, hossza 227, széle 101 láb; az egész, penteliki fe-

hér márványból alkotva, »porosz« kövekbl épitett ma-

gas talapzaton kél. Köröskörül három sor lépcszet

foly *), melyen dóriai oszlopok emelkednek, mindenik ol-

dalán 17 van, mindenik homlokán 8 ell, 6 mögül s igy

14 és 14 képezi, mind az el, mind utócsarnokot, kívül-

rl összesen 58 oszlop volt látható, mindenik 34 1. ma-

gas, 6 láb átmérj, s egy-egy oszlop 12 darab márvány-

ból van összeállítva ; a templom magassága 65 lábnyi.

Ez oszlopoknak mind nyalánksága, mind magassága,

mind egymástóli távolsága nagy mvészi haladásra mu-
tat a régíebb Thezeusz templomának oszlopai fölött ; in-

nen van, hogy mig ez utóbbinak tekintete nehézkes, zárt,

siremlékileg komoly, a Parthenon oszlopfolyosója sugár,

könny, nyilt, derült, vidám, szóval csaknem oly mo-

solygó mint a jóuiai, csaknem oly pompás mint a ko-

rinthi, megtartva ezek mellett saját fölségét, mi a dóriai

rend jelleme.

Az épületet csarnokilag körülfolyó dóriai oszlopok

közvetlenül a lépcszeten állanak, tettl végig rovátko-

sak, felül fejezetben végzdnek, melyek a roppant már-
vány gerendákat tartják. E gerendák fölött van a széles

*) Utazásom óta tett ásatások folytában tíz lépcssor felfe-

dezésérl szólnak a hírlapok.
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párkány (Fries), mely, a d(3riai rend szabálya szerint, két

osztályból áll, t. i. mindenik oszlop íölött van a tri-

g 1 y p h vagy három kiül vonal, s ettl jobbra és balra,

tehát az oszlopkozök felett esleg vannak a »metopok«

azaz márványlapok, melyeket a legszebb festésekkel, vagy

mint itt az eset, a dombormvekkel ékesitettek ki. Ilyen

metop az egész épületen 92 volt, mindeniknek magas-

sága 4' 3". Ezen kivül a templom hajójának küls, sima

ablak által sehol meg nem tört oldalán szalag gyanánt

fut körül egy más párkányzat, 3' 4" szélesség, mely

sehol nem szakad meg, és szinte jeles faragványokkal

volt elboritva. Ezek és a két homlokzat szobrai, a I'ar-

thenoii leggyönyörbb plasztikai ékítményei. A két hom-

lokzat maga külön-külön, 25 emberi nagyságot haladó

szobrot mutatott. A keleti homlokzat Athéné születé.sét

ábrázolta; középen Zeusz ült, körülvéve istenektl, ezek

közt Athéné maga már mint nagy, méltóságos, felfegy-

verzett, s egyik oldalán az attikai leányok, Aglaiirosz,

Herze, Pandrozosz, másikon Kekropsz, s a Horák fest

csoportozata, kiknek az Olympról leszálló Yictoria (Nike)

és Írisz jelenti a véd istenn születését. A nyugati hom-

lokzaton ugyan a/on eszme folytatása adatik ; Athéné

születvén Athénéért, birtokába veszi Attikát; itt tehát

Athéné és Poszeidon vitája s amannak gyzelme ábrá-

zoltatott. Athéné mint gyz épen kocsija felé indul,

melyet Victoria vezérel, s Aresz (Marsz) kisér, Poszeidon

gerjedten tér szekeréhez, melyet Amphitrite kormányoz,

és Thetisz kisér; jobbra balra több attikai istenségek s

héroszok kellenidus csoportot képeznek. E homlokzatok

háromszögletüek lévén, a közép alakok állva s nagyob-

ban, a mellettök lévk, a szerint a mint a hely szkebb

lett, ülve, térdelve, végre fekve rajzoltattak, s mond-
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hatni, mikép a háromszög-, mint alak korlátoltságát a

mvész a legszerencsésebben felhasználta, a hely hiánya

a mvészet elnyére vált.

A metopok ábrázolták Athéné, min^- hazai istenn

áldásteljes tetteit, miket vagy ö maga hajtott végre.
v>.

o. a gigászok legyzése, a harczszekér feltalálása, a ló

megszeliditése, vagy az oltalma alatt állott héroszok Hé-

raklész és Thezeusz, vagy mik különös segedelmének kö-

szönhetk, mint az Amazonok s a Persák fölötti gyze-

delem. Szóval ezek ábrázolák azon kort, midn ez or-

szág népe, a monda s történeti hit szerint Athéné be-

folyása alatt vadságból mveltségre, szegénységbl gaz-

dagságra, gyöngeségbl hatalomra fejldött.

És végre a c z e 1 1 a i (templomhajói) p;írkányzat

(Fries) dicsöiti a virágzó, a perikleszi Athénét, mely az

istennk áldásai által nagy és hatalmas ln. Itt tehát a

pauathénei nemzeti nagy bucsu ábrázoltatott, több mint

320 domboralaklsal, midn Attika népe hálával közeledik

az istenn képéhez, s hozza neki a pepioszt és zsenge

áldozatait. A keleti oldalon egy felöl egy hyerophant

adja át egy gyermeknek az összehajtott pepioszt, másfe-

ll egy papn egy leány fejére helyezi a födött kosarat,

melyben a titokteljes adomány foglaltatik. Az északi és

déli hosszú templomoldalon megjelenik maga a bucsu ün-

nepi sora, gyönyör csoportjai lovagló ifjaknak, szekér-

ben harczolók. öreg férfiak, agg rök, hajadonok naper-

nyvel, zsámolyokkal , áldozatkosarakkal, miket az áldo-

zatállatok, tehenek és kosok követnek, vezetve ers fér-

fiak és virágzó itjak által. A nyugoti oldalon lóversenyt

látni, a paripák épen teszik az ügetés és nyargalás els

lépéseit.

Mi szép, mi igaz, mi elbájoló itt minden alak. Mi
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elevenek s tüzlehellök a paripák: mi tökéletes az iíjak

minden tagja, mozdulataik mi kellemesek, arczuk kifeje-

zése mi nemes és kedves : mi szerények s szellemdusak

a leányok ; mi szelidek, derültek s tiszteletgerjesztük az

ih-egek képei; a hosszú csoportozatban harmónia egyesül

a legnagyobl) változatossággal, egyszerség van serami

egyformaság nélkül, élet mindenütt, semmiben tidzás,

mindig mozogva az igaz szép biztos határai között. Plasz-

tikában a görög()k utólérhetlenek. E tökély nálok kö-

vetkezése volt az összes szellemiránynak mindenben, ne-

velésben, erkölcs()kl)en és vallásban. T. i. a hellenizmusz

eleme volt a testinek istenitése, mint a keresztyénségnek

eleme az isteninek testesitése, miként nálunk az isten

emberré lett, ugy nálok az ember isten lenni törekedett.

8 mint széj), remek volt e dombormüvekbeji a részletes

kivitel, oly Jeles, nagy s mély az alapgondolat. Kezd-
dik az istenn születésén, fölmutatja annak diadalát,

ábrázolja müveltségterjeszt tetteit, mik által a tartomány

virágzóvá s nagygyá Ion, s végre természetes, hogy bu-

csu-ünnepben jelen meg, a nép háláját s iíldozatát hozva

a boldogitó istennnek.

Meit a régi hellén felfogás szerint a templom nem
volt az imádkozok gyüllielye, a/az illet istennek háza

volt, melyben kikott s hova neki a szent adományokat

hordták. V>,(''rt minden templomot egy fal vagy liget fo-

gott körül, e hely szent volt, »tenienosz«-ncik neveztetett,

ez elszigetelt helyen, távol minden más emberi laktól,

emelkedtek a hellén istenek messze ragyogó tem[)lomaik.

A Parthenonban is itt :íllt Athéné Minerva szobra, a

nagy Phidiásznak csodált mve, melynek feje, arcza,

keze, lába indiai elefántcsontból volt faragva, minden

egyéb öntve s dolgozva aranyból. K szobor 2ü rf ma-
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gas volt. Testén végig hullámzó köntöst viselt, melyet

mellén Medúza szörny arcza kapcsolt össze ; fejét arany

sisak fedezé, min a titokteljes Szpliynx ült; baljában

lándzsát tartott, mely körül a várkigyó tekergzött,

jobbjában egy 4 rf magas arany Victoriát ; lábainál

dlve feküdt a pajzs, a gigászok harczának domborképé-

vel. Még saruján és talapzatán is faragványok voltak, azon

a Kentaurok csatája, ezen Pandora születése. S mi finom

számítást találunk a szobrok domborának változó foko-

zatában is ; a czellai párkányzat ember i csoportozatai

leglaposabbak voltak, a metopokéi, hol héroszok s ki-

rályok tettei ábrázolvák, már jobban kiültek, a két

homlokzat isten-alakai már csaknem teljesen gömbö-

lyek voltak, mig végre bell a templomban óriás nagy-

ságban, szabadon, elszigetelve ott állt az istenn fölsé-

ges szobra. Ha minket a reánk rongáltan maradt szob-

rok is mvészi hatásukkal annyira elbájolnak, mit nem

kellett a régieknek érezuiök egy ily csodaszép szobor

mellett, melyben k valóban egy istenséget véltek

szemlélni ?

Fájdalom, e szobor nincs meg többé, st a dom-

bormvek legnagyobb része is hiányzik. A két homlok-

zat szobrainak nagy részét lord Elgiu e Süázad elején,

Angliába hurczolta, mint töbljet a metopokból is ; ezek-

bl itt-ott egyes darabok vannak meg, azok is csonkítva,

Csupán a nyugoti párkányzat (Fries) áll még eléggé ép

állapotban, eredeti helyén, s több egyes a romok közt

talált darab bell a templomban falra függesztve

látható.

Mi a templom belsejét illeti, mely czellának hiva-

tott, az, széltében két egyenetlen részre volt fal által

felosztva ; a keleti kapun mentek a szorosabb értelemben
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vett Part]ienonl)a, liol a belépvel szemközt az istenn

szobra állt, a nyugoti kapun pedig az opiszthodomoszba,

hol a templomi és az állodalmi kincsek lerakva voltak.

Mind azt, mely sokkal tágasb volt, mind ezt bell osz-

lopok ékesiték, melyek tárták a boltozatot is, s ugy

látszik a világ egy nyitható s zárható részen felülrl

jött be, a tet keleti részén, honnan az isteni szobor a

legkedvezbb fényt kapta.

Mindezekhez adjuk még a mellékes ékitményeket,

adjuk azt, hogy belsejét egy Folygnot ecsete festé ki,

hogy a kék boltozaton, mely a mennyet ábrázolá, arany

csillagok függtek, hogy az oszlopok fejezetei s a trigly-

phek kék és fehér sziuezettel ragyogtak, hogy ünnepe-

ken az egész templomot lomb és virágkoszorúk fonták

körül, hogy mindenütt votivumok, harczban nyert fegy-

verek s pajzsok lógtak, bronczra vésett f()liratok hirdetvén az

ajánló nevét s az alkalmat, mi az ajánlatra okot

adott.

Kiknek engedte meg a nép fegyvereiket ide függesz-

teni s nevüket ide jegyezni V azt mind nem tudhatjuk, csak

a szögeik üres helyei vannak meg. E szokásra vonatko-

zik Euripidész Erechtheionának egyik karú, énekelvén:

»Ani heverjen lándzsám munkátlanul, s körültök pókok

szvjék hálóikat. bár, ó bár tölthetném agg koromat

békében ! Akkor majd engedjetek szehden dallanom, s

sz hajaimat egy koszorúval megkoronáznom, és zsák-

mányomat, egy thrák paizst, magasan tüzuöni az oszlo-

pok fölébe Minerva templomán.*

Midn a kar ezt zengé a Bacchusz szinházban,

mely épen a Parthenon alatt feküdt, talán az, épen erre

pillantott fól, s vele együtt a közönség is, ujjal mutatva

annak oszlopaira, hol nem egy dics s akkor már pi-
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heiiö vén vitéz paizsa lógott einlékeképeii nagy tet-

teknek. E templom külsejérl képet csinálhat magának, ki

Parisban a Madeleinet, a Duna bajor partján a Valhallát

látta, csakhogy amannál az oszloprend korinthi, emen-

nél szinte dóriai. De melyik müveit nép nem kisérté

meg a görög templomokat utánozni, a nélkül, hogy va-

laha utóiérte volna? Az épület hoszszát és szélét, az osz-

lopok vastagságát és magasságát, a párkányok és hom-

lokzatok nagyságát megmérvén, s a csarnokokat ell,

hátul, oldalt ugyan annyi oszlopokkal ékesítvén, az uj

alkotmányokban minden apró részlet szolgailag megvolt,

csak a köunyüség, a vidámság, a bels harmónia hiány-

zott az egészbl. És valóban csupán néhány év eltt a

legpontosabb fölméréssel jöttek nyomába oly rejtett szabá-

lyoknak, miket a hellén müvésznép vagy ösztönileg kö-

vetett, vagy mik nála a legtinomabb s legihletesb mü-

érzékre mutatnak. T. i. felfedeztetett, mikép a talapzat,

melyen a Parthenon áll, nem vizegyen es egészen, hanem

két végétl kezdve a közepe felé dagad, például a 228

lábnyi hosszú oldalán 0,335-el, oka ennek, hogy az épü-

let közepén, hol a teher legnehezebb, sülyedni ne lát-

szassék; továbbá, mikép az oszlopok nem teljesen füg-

glegesen állnak, hanem fon a fejezetnél, be a czella

felé lYa hüvelyknyire dlnek, minek viszont oka az,

hogy a nehéz gerendák az oszlopok hegyét kellemetlenül

terhelni ne látszassanak ; végre nem emlitve azt, hogy

a szögletoszlopok kissé tömöttebbek, s a két széls osz-

lop közti tér valamivel kisebb a többi oszlopok közti

térnél, harmadik fontos felfedezés az, miként az oszlo-

pok tövüktl kezdve föl felé nem folyvást fogynak, ha-

nem elbb, mérve alig észrevehetleg, kidomborodnak
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és csak ugy keskenyiilnek folyvást, t. i. mert a hellén

mvészek csodafinom érzéke észrevette, hogy az alulról

fölfelé egyszeren fogyó oszlop a közepe felé behorpadni

látszik. Tly finom, ily mély fogásokkal éltek a hellén

mvészek bizonyos optikai csalódások elidézésére ; ná-

lok a horizoutalisz és verticalisz vonal gyakran csak

tetszleg az, valóban mindenikben van némi hullámszer,

mi a mbe szemtl észrevétlen, de a lélektl érezhet
életet s elevenséget hoz, s mind ennek összesen és az

alkalmazott szinek összehangzásának tnlajdoHÍtható azon

könnyüség, derültség, harmónia, mely e templomokat kö-

rüllengi, így áll elttem a Parthenon, egyszeren szép,

ünnepileg nyugott, istenileg derült; senki nem nézheti

ezt a nélkül, hogy egy csendes nemesség és egy ^idám

fólség jótékony hatását lelkében ne érezze, mely ebben

a béke és örömteljes megelégedettség érzéseit költi föl.

De hiában látjuk ezt bár mi tökéletes rajzokban s leírá-

sokban, e csodam egész hatását csak az érzi igazán,

kinek sorsa engedte fehér márványfalai s macras oszlo-

pai alatt járhatni. S midn egykor a pompás Pro-

pylaeumok hivólag nyiltak meg a népnek, ininteiív

mondván : „Lépjetek be, itt is istenek vannak," a

Parthenon ez Ígéretet nemcsak betöltó, hanem felül

is nnilta.

Néhány észrevétellel zárom be e fejezetet.

Az építészet mint mvészet kétségkívül vallásos ér-

zeménybl ered; az els építész gondolata volt lakot is-

tennek építeni. Mint sok isten volt a liellénekuél, sok-

féle volt az épület is, mely azoknak tiszteletére építtetett,

azon erk s hatalmak különbfélesége szerint, melyeket

mindeniknek tulajdonítottak. Vítruvinsz két fejezetben

fejtegeti, melyik istent milyen nagyságú s alakú temp-
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lom illeti. De mint a hellén vallás tulnyomólag érzéki,

természetbü,. erkölcseiben tiszta, világnézeteiben vidám, a

sors viszontagságaiban megnyugv(3 volt, ngy vidám, mo-

solygó, békét lehell s mindenek fölött szép volt temp-

lomainak szine és alaka is; az isten, ki bennök lakozott,

nem eo-y komoly, sötét, haragos isten, hanem az öröm-

nek, vidámnak, fénynek istene. Mennyire különböznek

ezek a keresztyén góth egyházak hegyes tornyaitól, silány

oszlopaitól, megszakadozott ívezeteitl, sötét boltozatai-

tól, csoda faragványaitól, melyek másrészrl a keresztyén

borongó valhísos érzetnek, a rayszticusz szpiritualizmusz-

nak, a test és lélek örökös küzdésének, szóval egy

meghasonlott kedélynek ép oly hiv képviseli, mint

a hellén templomok derült és szymmetricusz har-

móniája a hellén élet s elmevilág derültségét hiven

kifejezi.

Mi a hellén templomokat még jellemzi, az egy bi-

zonyos örök ifjúság. Mig nálunk észak felé a legtisztább

márványépület ködben, esben, hidegben zöld vagy épen

fekete lesz, itt a templomok ezer évek múlva is tiszták,

mocsoktalanok, fehérek. E szerencsés hon tiszta ege s
^

ragyogó napfénye a pároszi és penteliki márvány-

nak legfölebb egy aranysárga szint kölcsönöz, mely ha-

sonló az érett búzakalász vagy az ^zi lomb kecses

zinéhez.

Végre e templomok , mint a szobrok is, sehol nem

oly szépek s fölségesek mint itt, mint Görögország-lmn,

mert sehol nincsenek igy ill helyeiken. Egész Hellász

egy plasztikai föld, de különösen Attika plasztikai vidék,

mely lakóiban szükségképen kifejté a plasztikai alakok

érzékét ; a hegyek és szinek mindenütt nem északilag

buja tenyészet, de határozott, eleven alakzataik, mint
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este és reggel rózsás, nappal aranyos kék meleg szineik

által szépek, elég messze fekszenek, hogy a kilátást el ne

zárják és elég közel, liogy az épületeknek mögletül

(Hintergrund) szolgáljanak. S a bölcs természet nem-

csak tehetséget és alkalmat, de módot és anyagot is nyúj-

tott nekik a/t felhasználni, teremtvén hegyeikben és szi-

geteikben, Pentelikben és Pároszban a legszebb már-

ványt, mi valahol építészek és szobrászok szolgálatára

állt. Adjuk ezekhez a lég szárazságát s átlátszóságát,

melyben Szakontala keleti költ szerint : semmi nincs tá-

vol és semmi nincs közel, s mely nemcsak épen megörzé

remekmüveiket, — földrengés s emberi pusztítás nélkül

azok fenállottak volna az idk végéig,— de a néppel érez-

teté, láttatá is a szélzetek (contour) szépségét, s igy se-

gité a nemzeti ízlés képzdését, a valkísos érzést tiíplál-

ván, a dics tettek emlékezetét megörökítvén hazafiak,

költök, bölcsek, héroszok, istenek szobrai által, melyek

nemcsak paloták s templomok belsejében állíttattak fel,

hanem az épületek s csarnokok tetin is, a szabad köz-

tereken, a házak falain, a szent berkekben s a nyilvános

sétahelyeken, mint a messze ragyogó oszlopos templomokat

rendesen hegyek kopasz ormaira építették, hol azok, a

néptl csodáltatva, tartósság tekintetében vetélkedni lát-

szottak az örök bérczekkel, melyekbl alkottattak. Ne-

künk északon lehetnek nagy szobrászaink, de szobrászat

és építészet soha nem fog az lehetni, mi Hellaszban volt,

mi szobrainkat csak a homályos muzeumokban fogjuk

néha-néha nézegetni, míg a hellén nép azokat sza-

bad helyen, ligetekben, hegycsúcsokon, napfényben foly-

vást csodálta.

Kell ismerni a göröghoni léget, a göröghoni napot,

s az itteni táj jellemét, mely teljes variízsában magát
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csak a távolban mutatja, hogy magunknak e látvány

szépségérl valódi fogalmunk legyen.

Sem déli Olaszország, sem Kalábria, Sem Szicilia

nem nyújt fogalmat a göröglioni távolságokról, melyek-

ben a hegyalakok phidiászi és praxiteleszi tökéletes alak-

ban, határozottan és plasztikailag, és oly szinpompában

jelennek meg, melyhez arányok harmóniájában, a szinek

változatosságában, s az átmenetek könnyüségében semmi

más nem hasonlitható. Van elég ország, mely tájképi

tekintetben, jobban lévén mvelve, s növényi tenyészete

dúsabb lévén, Görögországot haladja ; de hegyei, festi

szirtcsoportozatai, gyönyör távolságai csak Görögor-

szágnak vannak ; tiszta légzete ennek egy fényes tenger,

melyben az ormok mint meg annyi szépalaku szigetek

ielennek meg.

Ilyen az athénei Ala'opolisz. De hajdan nem ilyen

volt. Alig 8— 9 holdnyi területén annyi oltár, emlék,

szobor, templom, drágaság s mkincs volt, mennyi ily

kis téren világ kezdete óta sehol nem találtatott. Egy-

szersmind volt ez : ersség, szent hely, kincstár
és m ügy üj temen y, összege mind annak, mit a hel-

lén szellem szépet s nagyot teremtett, ügy is mondák,

hogy mint Athéné szive Hellásznak, az Akropolisz vi-

szont szive Athénének, és szentsége, szépsége, st alaka
által nagy szirtoltára az isteneknek, s ki benne egy he-

lyet elnyert, az emberi apotheozisz dicsségében ré-

szesült.

Hajdan innen, e magas helyrl, méltó büszkeséggel

tekinthetett körül egy athénei szabad polgár. Lábainál

terült balra a kék tenger három népes öböllel, melyek-

hez széles, és minden ötven lépésnyire toronynyal ékesí-

tett kfal vezetett, a fényes Aeginán, a dics Szalámi-
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szón túl Korinth s Argosz csúcsai emelkedtek, a gazdag s

pompás Eleüzisztl észak felé menve Parnesz szirtéin

Phylae és Deceleia rvárait látta, tovább Penteliket

a becses márványoknak helyét, keletre a régiektl ró-

zsa szinünek méltán nevezett Hymett hegygerinczét

dolgos méheivel, köröskörül az élénk várost, számtalan

templomaival, csarnokaival, oltáraival, középületeivel,

gymnaziumaival, a Kephiszszosz és Ilyszszosz vize tündö-

kölve futott zöld szöllugasok s olajtaligetek srjében,

mosolygó halmokon pásztorok hizott nyájakat legeltet-

tek, itt-ott ünnepi búcsúmén etek tntek el valamely

szent berekben. És most e hegyrl mit látok? Elpusz-

tultak az öblök, a pompás kfal keritvény összeomlott,

ledltek a templomok, hitvány porban száll el mi szép

szobor volt, a város kicsiny és szegény, itt-ott egy ron-

gyos albán száraz galylyal terhelt szamarat vezet a város

felé, az Ilyszszosz medre üres és száraz, s kés sz lé-

vén eleven zölddel szemem sehol nem találkozik, minden

kiholt, kiégett, csak a szél sóhajt s egy él, — a múlt

idk nagy emlékezete.

YIT

Athéné, az uj, bár ország fvárosa s fejedelmi

székhely, sem nagy, sem szép, sem tiszta. Fekszik az

Akropolisz északi oldalán, a Hadrianusz kapu, a Lyka-

bettosz hegy, és Thezeusz temploma közt háromszögletet

képezve ; a régi a várhegy déli részén egy szk völgy-

ben, s a Muzeion, Pnyx és Nimphák szirtének oldalán

állott, mely fekvés ha kevésbbé téres, de egészségesb s

festibb volt, födve az északi széltl télben, nyitva a hüs

tengeri íuvalomnak nyárban, s fölséges kilátást nyújtva a

körülálló hegyekre , a zúgó tengerre, s tul ezen a Pe-

Sz OHior IV. 17
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loponéz kékl csúcsaira. E választásban is a régiek ta-

pasztalt bölcseségére ismerünk.

Két kora van Athénének, a pogány és a keresz-

tyén kor. Amabban folyvást ntt, épült, szépült, virág-

zott, s dicsségben fenállt, ebben szakadatlanul hanyat-

lott, sülyedt, pusztult, és szenvedt mint nem szenvedt egy

város sem. Mert más városok mint Babylon és Palmyra,

Memphisz és Ninive összedlvén, végképen elenyésztek,

megholtak mint az ember meghal, s a sirhalom fölött

béke és csend van, a halott nem érez többé ; de Athéné

majd két ezer év folytán kinlódott mint szerencsétlen

beteg, ki élni nem tud, meghalni nem tud. E városnak

tartatott volna föu a történetben páratlan azon sors,

hogy másodszor is virágozzék? E pompás romok egy uj

dics városnak volnának elhintett mag^vai, s a régéinek

helyén egy uj fogna kelni, mint a leégett, elpusztult er-

dn az elpergett magvakból uj erd támad *? Azok is

óhajtják, kik nem reménylik.

A kheroneai csatával, 338-ban K. sz. e. Görögország,

s vele Atliéne függetlenségének napja leszállt. Nagy Sán-

dor után Athéné megsznt hatalmas s szabad lenni, de

fénye megmaradt. Roma már pályája délpontján állt, s

még mindig elismerte a hellének, s különösen Athéné

szellemi felsbbségét. Cicero maga igy irt : »Emlékezzél,

, Quintiusz, hogy te azon görögöknek parancsolsz, kik a

világ népeit civilizálták, tanitván ket a szelídségre s

emberiségre, s kiknek maga Roma is minden tudomá-

nyát köszÖQÍ.« Azonban Athéné folytonos szenvedései

azon idtl számitandók, midn a romaiak kelet dol-

gaiba avatkozni kezdtek. Ellentállván nekiek, már Szylla

feldúlta Kekropsz városát, s Plutarchusz szerint vér bo-

ritá az egész Kerameikoszt, ugy hogy az a házak küszöbén
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kifolyt. Késbb, a polgári háborúkban, Athéné Pompe-

jusz mellé állt, ügyét a szabadságénak tartván, Brutusz-

nak szobrot emelt, majd Antoninszt segité Augusztusz

ellen, szóval balsorsa mindig azon párthoz csatlá, mely

vesztett, s igy mindannyiszor kegyetlenül meglakolt.

Tibériusz és Germanicusz alatt némi nyugalmat él-

vezett, mint Nero és Nerva alatt is, st Hadriánusz,

Antoninusz, és Marcusz Aureliusz alatt egy második vi-

rágzásnak indult. Múltjának nagysága eltt a császárok

tisztelettel meghajoltak. De ez nem soká tartott. Az
északi vad népek, melyeknek maga Roma is áldozatul

esek, Görögországba is elhatottak. A Ill-ik század köze-

pén jöttek a sczythák, dúlva mint vihar, égetve Attika

mezejét, rongálva templomait, ezen id óta rom az

Olymposzi Jupiter temploma. A IV-ik század végén ér-

kezett Alarik, a góthok pusztitó királya, ugy hogy bár

Athéné még mindig a tudományok s mvészetek székhelye

volt, egy korbeli iró szerint, az V. században az egy

megégetett áldozatmarha bréhez hasonlított.

De a Vl-ik század közepe azon idpont, mióta

Athéné folyvást alább-alább egy tartományi városkává

sülyedett. Ez idbe esik ama roppant népvándorlás, mi-

dn a Duna és Baltieum közti népek az Antok, Szlávok,

Hunnok terhes fellegkint rohanva, Görögországot csak-

nem évenkint, minden esetre srn egymásután elbori-

ták ; s az egész byzantini birodalomban egy tájat, egy

hegyet, egy völgyet sem hagyának pusztitlanul. Ettl

kezdve majd öt, st h é t száz évig hallgat Athénérl

a történet. E némaság a sir némasága. A várost lakói

elhagyák, s Attika négy századon át embertelen puszta-

ság vala. Mint seik egykor a persák ell, k is Szala-

misz szigetébe menekülének, templomokat s lakokat

17*
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épitve ott magoknak. Csak néhán}^ lakos maradt az

Akropoliszban, s a barlangok és bástya tornyok rejte-

keiben. De ezeket viszont a Peloponézból bekóborlott rab-

lók háborgatták, kik zsákmányaikkal a hegyek közzé

sietve visszavonultak. Úgyhogy végre az utczákon is fák

nttek, s a gyönyör városból vad erd ln, mig azt

egy borzasztó tz nem hamvasztá el, mi a még állott

számos emlékeket, szobrokat s épületeket is vagy meg-

rongálta, vagy megemésztette. És még ezzel sem volt

vége a számtalan csapásnak. Következek rajok egy föld-

alatti tz, mely mind a pyreuszi szlket, mind a kephisz-

szoszi olajerdt, s mind azon berkeket, melyek ettl

kezdve a Hymettosz hegyéig s a tengerpartig terültek,

végképen elhamvasztá, s mint egy akkori krónikás irja

:

a tz dühének gátot csak a hullámok vetettek. Képzel-

hetni mi bús hely volt ekkor Athéné s mi kietlen tar-

tomány Attika, — ezért ki a consztantinápoli udvarban

kegyet vesztett, szokás volt azt ide számzni.

Csak a X-ik század elején merülnek fel róla ismét

némi, de igen hiányos tudósitások. Népe szegény, kevés

volt, bár Attikának csaknem egész lakossága e városba

szorult. Ily feldúlt állapotban jutott osztályrészül 1204-

ben, a byzantini birodalom összeomlása után, egy ka-

landos burgundi fejedelemnek, ki athénei herczeg czimét

vévé föl. Azon harmadfél század alatt aztán mig Athéné

majd burgundi, majd spanyol, majd florencziai eredet

berezegek kormánya alatt állott, bár a követelk foly-

tonos harczai miatt kevés nyugta volt, némi anyagi jól-

létre kezdett vergdni, az uj udvar uj bár idegen népe-

ket vonzott bele, a régi görög, utóbbi romai sztylü épü-

letekhez nyugoti alakúak járultak, az Akropolisz csoda-

szép oszlopsorai fölött vastag, idomatlan bástyatornyok
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kietlenül nyúltak fel, szóval a Szolon s Periklész clasz-

szicusz honában a hbéri kormány fészkelte meg magát,

sötétl lovagváraival a hegyormokon, vad törvényeivel s

szokásaival a közéletben.

Azonban még ezután következek be az utolsó, s ta-

lán legterhesebb szolgaság ; mely alatt Athéné 372 évig

nyögött. 1456-ban a törökök hatalmába került. Kétszer

kisérték meg a velenczeiek, 1464-ben és 1687-ben, visz-

szafoglalni, de süker nélkül. Ez utóbbi évben történt

ostrom alkalmával rombolák össze a velenczei bombák a

büszke Parthenont, a Propylaeumokat s a Nike (Victo-

ria) templomát, s ekkor Athéné újra feldulatott. Három
évig lakatlan maradt, népe Peloponézba s a velenczeik-

töl birt szigetekbe menekült. Apródonkint téré vissza a

puszta városba mintegy nyolczvan görög család, kikhez

még némely törökök, s késbb számos albánok járultak.

Ezeknek ivadékai változatlanu 1 laktak itt mind addis,

mig 1821-ben a szabadságháboru kiütött.

Ha tehát meggondoljuk, Athéné s Attika népe és

földe 1833 esztend folytában mi borzasztó csapásokat,

dulásokat, elnyomásokat szenvedett, nem azon kell cso-

dálkoznunk, hogy régi emlékeibl ily kevés áll fen, ha-

nem azon, hogy azokból csodálatosan csak ennyi is meg-
maradt , és hogy puszta nevén tul a város maga
is áll.

1822-ben üzetéuek belle ki a törökök, de néi;y

év múlva ezek azt újra visszafoglalák, s csak 1833-bau

márczius 29 -kén adák át végkép a független cröröc

kormánynak. E körülmény volt oka, hogy Athéné, mely

a dics forradalom eltt 12— 15,000 lakossal bira,

1833-ban alig számlált 3— 4000-et, kik szegények vol-

tak, faházakban s romok közt lakoztak, s a folyvást
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pusztitgatott vidéket sem kedvök, sem idejök nem volt

mvelni.

Ottó király 1834-ben deczember l-jén választá

Athénét székhelyéül , s azóta az mint egy varázsütésre

növekedett, népesedett és szépült. Lakosainak száma je-

lenleg 30,000, és házaié 2200-at halad, több jeles épü-

let ékesiti, a királyi palota penteliki márványból al-

kotva, az egyetem, a csillagászati intézet, a bank, a ka-

tonai laktanya, s itt-ott, kivált a Patiszszia ut felé, sok

csinos, mondhatni szép magánlakok épülnek naponkint.

Ezeket rendesen kis udvar választja el az utczától, há-

tul kert van, a bemenetel nem elöl, de oldalt nyilik,

minek az a haszna, hogy a földszinti osztály egész szé-

lében lakható, föld alatt az étterem van, ritka ház két

emeletes. Ellenben az ó város, mely az Akropolisz tövé-

ben nyúlik el, festett fakunyhók tömkelege, piszkos, apró,

kényelmetlen, nincs sem üvegablak, sem erkély, sem ké-

mény, ott megy ki a füst, hol a födelén utat talál. A

bazárok is nyomorult faalkotványok, mikben a mester-

emberek keleti szokás szerint nyilt padozatokon dolgoz-

nak, s a kalmárok tarka halmazban árulják mi eladni

valójok van, tükör, szalag, dohány, foghagyma, shál,

fige, selyem, fegyver, piros gránát, alma egymás mel-

lett van festileg kirakva.

Keleti s nyugoti, muzulmán és keresztyén szokás

bizar vegyületben lepi meg aí utazót. Itt egy törökös bolt-

ban a kalmár keresztbe vetett lábakkal ül, s ujjai közt

az arab olvasót mozsolgatja, s mellette europailag búto-

rozott kávéházban billiárdot játszanak; ott a máltai s

albán napszámosok ásítozva csoportoznak, közel egy ra-

kás görög iirsereg aranyos öltözetben politikai dolgok-

ról vitázik; itt egy szyrai lakos nargillát szörpölve szí,
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odább mások havannai dohányt szivaroznak ;
ez nemzeti

görög fusztanellába van öltözködve, hosszú csizmával, az

angol felöltöny alatt török bugyogót s veres fezt visel

;

s mint zavarosan üti meg a fúlet a sokféle nyelv, gö-

rög, franczia, olasz, német, ugy különbféle a tárgy,

melyrl beszélnek, honi és idegen, franczia divat s az

orosz politica, hazafiúi kérdés és kereskedi hirek, szóval

e nép most is az, mi Periklész s Alkibiadesz korában

volt: élénk, szenvedélyes, közleked, elmés, csacska, kí-

váncsi. A borbélymühely most is, mint hajdan volt, e

népnek kedves gyülhelye, mert ott hall ujat, a kávéhá-

zak ajtói, az utczák, a bazárok, mik az egykori Porticu-

szok s az Agorák helyét pótolják, most is tömvék ;
mint

a régi athénei nép szabad ég alatt tölte a nap leg-

nagyobb részét, ott tölti a mostani is. St ott tölti az

éjjelt is márcziustól szeptemberig, éjjel járva számtalan

férfit láttam az utczán aludni, a nk a házak lapos te-

tin alusznak.

Ez egyszer észrevétel fontos körülmény, mely nél-

kül a régi attikai szokásokbul s irókbul sokat nem le-

het megérteni. Oka ennek az attikai föld s attikai ég-

hajlat két tulajdonában fekszik. E nép csak istenei-

nek épitett nagyszer, fölséges házakat, a polgárok, a

leggazdagabbak is, aránylag kis épületekben laktak.

Athéné egy vékony földtül boritott téren áll, melybl

Pláto kifejezése szerint, a szirtek sürün kiülnek, mint a

sovány testbl a csont kiül. E körülmény nagy épit.'-

sekben a polgárokat gátolta, de ök azt eszélyesen fel-

használni is tudták. E szirtekben csináltak k mindent

falakat bennök vájtak, azokat padozattá simitották ,
síro-

kat azokban vágtak, lépcsket, ülhelyeket, csatorná-

kat, szobroknak vakablakokat (Nische) metszettek ki
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bellök, — még most is látni a Nymphák bérczén az

apró házak alapjait. Jgy mint a nép autochton, földbl

származó volt, az volt maga a város is. De minek is

csináltak volna tágas házakat, mikor napjaik legnagyobb

részét szabad ég alatt tölték ? hisz erre hivta fel ket
az éghajlat örökös szépsége s szelidsége, a lég ragyogása,

a tengerrl fuvalló szell hüsse, hol egész havak múlnak

el es és felleg nélkül. Ezért mondja Euripides egy

helyett az athénieikrl, hogy k élvezve forognak az át-

látszólag szép szabadban. Nem is volt nálok szokás fe-

dett fvel járni, ezt csak az idegenek s utasok tették.

Innen van hogy minden dolgaikat szabad ég alatt vé-

gezték, ott jártak bucsut, ott imádkoztak, ott tartottak

népgylést, ott nézték a szini eladásokat.

Bár Athéné uj város, utczáinak tömkelege hason-

lit a krétai labyrinthhoz, ha három utczája ' nem volna

mely benne némi ariadnei fonalul szolgál. Északról délre

két rendesb utcza hasitja végig, egyik a Minerva-utcza

mely Hadrianus kapujánál, másik az Aeolos mely a sze-

lek tornyánál végzdik, mindkett az Akropolis tövében.

Ezeket viszont nyugotrul kelet felé átmetszi a hosszú

Hermesz-utcza , mely a királyi palotáig vezet, s nem
egyéb mint a Pireusi ut folytatása. Ennek elején áll

egy magános pálmafa, pikkelyes derekával s tetején le-

hajló hosszú leveleivel hasonló egy fölegyenesedett ki-

gyóhoz, de még is meglep látvány, emlékeztet a törö-

kök, a puszták e vad szülöttének itteni szomorú ural-

kodására, mely alatt elfonnyadt minden, mint a tle

nem messze emelked Thezeusz temploma Görögország

szép idejére emlékeztet.

De e három rendesebb utczát kivéve, a többi görbe,

egyenetlen, rövid, szk mind, s valamennyi, kivétel nél-
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kül mocskos, szemetes, kövezetlen, világitatlan, s e sok

hiány még felötlöbb midn azon apró utczákat Periklész,

Phidiász, Szophoklész, Demoszthenesz fenhangzo neveirl

halljuk hivatni. Ezen kivül, mely hely hajdan valami ál-

tal hires volt, annak nevét kapta, igy adattak többek-

nek a Triposz, Areopagusz, Pökile, Buleuterion nevek,

— mint egy nagy ember, egy jeles hazafi, hitvány iva-

déka hosszú sorának a magáét adja. De itt az athénei

nép menthet, st dicséretet érdemel, hogy fiai kegyelettel

viseltetnek nagy seinek emléke iránt, mely legnagyobb

kincse. E volt az, mi az utolsó szabadságháboru alkal-

mával szájról szájra adatván Euro|)a népeinél, rokon-

szenvet gerjeszte iránta küzdésében, és nyngot , mely

Görögországnak köszönheti mveldését, háláját lefizeté,

segitvén öt kiszabadítani a rabság békóiból.

Különösen megleptek itt engemet a templomok,

nem nagyságuk, de parányiságuk által. A forradalom

eltt 115 volt, jelenleg 15 van. ]\Iind byzantini sztylben

van épitve, keresztalakban, dombtetkkel, de bennök leg-

érdekesbek azon régi oszlop- s szobordarabok , mik fa-

laikba beépitvék. De ez mind oly kicsiny mintha nem

emberek, de játszó gyermekek számára alkottattak volna.

Ez apró egyházakról szemeink a régi templomok romaira

fordulván, akaratlanul is összehasonlítást vagyunk köz-

tük kénytelenek tenni, s csodálni a pogány kort, mely

isteneinek oly dics, oly mvészi, oly roppant templo-

mokat emelt. Ez összehasonlítás nyújtja legmeglepbb

mértékét a régi és uj, a pogány és keresztyén' görög nép

közti végtelen különbségnek. Mi parányi s mi alacsony

még a metropolitán-egyház is, a Hermesz-utczában, s a

Parthenon a hegyen mi fölséges, a Jupiteré a völgyben

mi nagyszer még omladékiban is. Ezeknek minden os/,-
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hymnusz.

Athéné utczái tizszer oly élénkek s festiek, mint

egy hasonló népesség északi városéi, élénkké teszik az

örökké a szabadban él, járó, dolgozó, vitázó férfiak,

festiekké teszik oly tarka mint szép ruházataik. Két

fajt lehet itt megkülönböztetni, a hellént, mely az uri

s közép rendet, és az albánt, meJy a dolgozó néposz-

tályt képezi.

A mostani görög faj arczvonásibati az antik szob-

rok mintáit hiában keresnk, s alkalmasint azok akkor

is mvészi ideálok, a lángesz szobrászok teremtményei

voltak ; azonban kerekded arczukban a kecs, szemeikben

a tz, szabatos s éles orrukon s egyéb vonásaikban a finom-

ság, termetkben a szikár karcsúság most sem hiányzik.

Nagy ritkaság itt kövér férfiút látni, minek oka talán

a józan életmód, a legtöbb szikár, hajlékony ; a vékony

darázs derékra még a vének is sokat tartanak, mint

Achillesz egykor. Oltözetök, mi albán eredetnek méltán

tartatik, ragyogó, szép, bár asszonyilag lágy s kaczér fe-

jkön félre vetett veres fezt viselnek, melyrl kékszinü

selyem-bojt lóg le ; rövid mellényök gazdagon kivarrva,

a testhez tapad, melyre egy hosszabb dolmányt öltenek,

könyöktl kezdve nyilt lobogó ujakkal, mikbl hófehér

ing habzik ki; az ing galléra szélesen teri nyakuk kö-

rül, derekaikat shálövvel a lehet legvékonyabbra szo-

rítják, — ebben áll a f szépség, — s ettl kezdve tér-

dökig egy számlálhatlan redsokaságu tiszta patyolat bu-

gyogó (fusztanella) hullámzik le. Lábszáraikra posztó

vagy br, hol veres, hol kék szinü harisnyát (Gamasch)

gombolnak, mely a dolmánynyal hasonló szinü, és suj-

tásban ép oly gazdag, lábaikon hegyes orrú czipt vagy
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török sarut viselnek. A mi e népben csodálni való, az

járásának kellemes könnysége. Mi nemesen, mi büszkén

hordják testeiket, mi méltósággal s kecsteljesen hullá-

moztatják tagjaikat, nem járni, de lebegni látszanak,

mozdulatuk oly természetes és oly mvészileg szép ; ez

alakokat látva visszavarázsolva érezzük magunkat az an-

tik plasztikai világba, mely a testi alakok, mozdulatok,

állások szépségének érzésében mind e napig utolérhetet-

len. Igaz, az ókor szokásaival, öltözetével kiválólac al-

kalmas volt a plasztikai szépség érzékét népben s mvész-
ben kifejteni, csak emlékezzünk az ünnepi búcsúkra,

miknek egyikét Phidiász a Parthenon oldalán márvány-
ban örökité, a gymnaziumokra, a sztádiumokra, a hip-

podrómokra, hol a meztelen emberi test, játszva, er-
ködve, viva, száz meg száz alakban mutatkozott, a harczi,

ünnepi, házi öltözetekre, melyek mind a testi tökélynek nem
elfödésére de kiemelésére voltak számitva, — ha egyebet

nem, a plasztikai szépség érzékét seitl a görög nép,

ugy az uri rend, mint a napszámos, hiven öröklötté.

A nnem kevésbé szép, alkalmasint hajdan is igy

volt, különben nem tudnám okát adni azon körülmény-

nek, hogy szobrászaik fleg férfialakokban jeleskedtek.

Jelenleg a középrendü s uri nk európai divat szerint

öltözködnek, legfolebb a veres fezt veszik hozzá nemzeti

jelül, mi a nyugati viselethez épen nem illik, s a nk-
nek bizonyos fiúi képet ád, mit kellemesnek nem h-liet

mondani. Különben nket utczán itt ritkán látni, k
most is a hajdani gyneceumi életet élik, mindig hon ül-

nek, kisér nélkül -sehova sem mennek, ez elzárkózottság

egyébiránt nem görög-nemzeti, ez általános keleti szo-

kás, mely itt c^ak kezddik. Piaezra s bazárba vásárolni

a férfiak járnak, s elkel urakat láttam, kik reggelen-
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kint zöldséget, kenyeret, halat vittek haza hónuk alatt,

st a piacz reggel itt az urak találkozási helye, mint

nálunk a szakácsnéké, igaz görögnél az aristocratiai gg
ismeretlen, ha valahol, itt valóság az egyenlség esz-

méje. Egy nem rég leköszönt miniszter rokona szolga

volt a vendéglben, hol lalctam, s ennek magaviselésérl

tudakozódni nem egyszer eljött a birtokoshoz. Csak

a consztantinápoli phanarioták bitorolják a berezegi s

eíféle czimeket, de nem itt, nem a görögök közt, nálok

olyan czim nem ajánlat, st megvetést gerjeszt, innen

van, hogy azok Európában utazván, két kártyajegyet

használnak, czimmel az idegenek, puszta keresztnevk-

kel, (a családnév még nem általános) a görögök

számára.

Ellenben szép, festi, az albán faj közasszonyainak

egyszer öltözete, mely egész Görögországban ugyanaz. Ali

ez egy fehér szinü gyapjú ingszer zubbonyból, mely

nyaktól lábig lehullámzik, s derékon alant egy veres öv-

vel szorittatik össze. Erre egy más, szintén fehér, szintén

gyapjú szövet, hasonló szabású, de rövidebb öltönyt

vesznek, melynek hátán, a termet szerint, két fekete

esik foly, s ha az öltözet ünnepi, a lyányoké veres, a

nké barna hímzéssel van szegélyezve. E ruházat egészen

az antik szobrok gyönyör dus redzeteire emlékeztet,

mint a fehér fejkend tekerzésének modora is. A régi

szobrászok e ruházatot mveiken azért alkalmazták, mi-

vel valóban plasztikai volt, de a mostaniak mit csinál-

hatnak az utálatos frakkból ? Ki egy athénei albán nt
lát, övvel derekán, mely öltönyét egyedül tartja össze,

csak az értheti a claszszicusz költk epithetonjait, Home-

rét, ki »szépen övezett,« Pindárét, ki »mélyen övezett

»

nkrl beszél, s valóban ezek öveiket a csípknél mé-
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lyebben, csaknem ágyékaikon hordják. így volt az ó gö-

rögöknél igaz értelme e kifejezésnek ; a leány övét felol-

dani, t. i. mint mely ruházatát egyedül tartá össze.

Mi késbb képes beszéddé vált, az kezdetben szó szerint

s plasztikailag igaz volt, s ily magyarázatát az ó görög

"világnak s szokásnak az uj minduntalan nyújtja.

Jól esik lelkünknek minden, miben a régi görög

élet nyomára ismerünk, hozzá ugy is kevésben hasonlít,

tle sokban különbözik. Itt járván, ez országban, hol

oly ritkán esik, hol felleg ritkán hullatt est, hol az égi

nedv oly nagy áldás, megfoghatóvá válik elttünk, hogy

a jótev h a r m a t mint egy isten tiszteltetett. Itt ért-

jük a régi költk leirását, kik a rózsa ujjú Auróráról

beszélnek, ki a nap ajtóit megnyitván s jöttét bejelent-

vén, eltnik. Nálunk a nap maga jelenti magát ; alig

pirul a hajnal, mindjárt kibúvik a nap, tisztán, ködfá-

tyol nélkül, s fényes arcza azonnal elvakitja a szemet.

Mondhatni, nálunk nincs elfutó hajnal, mely a nap kö-

zeledtét hirdetné. Ellenben itt, midn a nap a láthatár

felé közeledik, a lég, mely a miénknél tisztább és köny-

nyebb, a legszebl) rózsaszíntl ömlik át, s a napot a he-

gyek magas sora sokáig elfödvén, e piros sugárzás hosz-

szan tart ; ez a görög költk rózsa ujjú Hajnala, s csak

midn ez elhalványul teljesen, akkor tn fel egyszerre

a hegyek orma mögül Phoebosz a nap istene, kinek ér-

kezését jelenti Aurora. Ebbl látni, hogy a mythologiai

mese képes eladása volt egy hel3'beli igaz tünemény

nek, s hogy a régi költk nemcsak jeles, de pontos, h
festi is voltak a természetnek.

Már emlitém fölebb, liogy a göri)g nép a keresz-

tyén vallást fölvévén, templomaiban a pogány istenség

helyét azon keresztyén eszme foglalta el. mely vele ro-
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kon volt. Parthenouban a szz Minerváét szz Mária,

Thezeuszét a hsét Szent-György a szörnyeket leöl(3,

Poszeidonét Szent Miklós a hajósok védje. De ugy lát-

szik, a pogány cultusz több szertartásait is átültette e

nép uj vallásába. Húsvétkor a bárány egy görög család

házában sem hiányozhatik, Athénében 10— 12,000-et,

egész Görögországban legalább 150 000-et leölnek ez

ünnep alkalmával. Midn láttam a görögöket, hogy a

bárányt nyakszirteiken körül kanyarítva viszik haza,

ell melleiken lefiigg lábainál fogva, az a régi Her-

mész jutott eszembe, ki a pogányoknál a nyájak istene s

védje volt. És e Hermeszt a régi szobrászok ép igy bá-

rányt vive ábrázolták. Csakhogy Hermeszbl a keresz-

tyén népnél Krisztus lön, képezve a jó pásztort, ki

az elveszett bárányt örömmel viszi haza vállain.

Tudjuk, a görög vallásuaknál legnagyobb ünnep a

húsvét, érzéki szempontból is, mivel bezárja a böjtöt,

melyet e nép teljes szigorúságában megtartván, ör-

vend a közelg élvnek ; dogmai tekintetben is, mivel

Krisztus ekkor támad fel. Több napig tart ez ünnep

;

minden egyház fuladásig tömve vau ; a Krisztus képe

vaö-y szobra virágos koporsóban fekve az egyházban, on-

nan éjjel kivitetik, s panaszos, fájdalmas ének közt nagy

pompával hordatik végig az utczákon. A csillogó gyer-

tyák s lobogó fáklyák fénye kisérteti világot terjeszt

maga körül a sötét éjben. E fáklyás bucsu engem az

eleuziszi éjjeli búcsúra emlékeztetett. Itt is Czeresz (vagy

Demeter) fájdalmát igy ünnepelték, ki elrabolt lyánya

után epedett; itt is örömben végzdik a panasz, midn

az visszatér, s Bacchuszszal egyesülve a földön a kalász

s szlfürt áldásait terjeszti el. Az eleuziszi ünnepeknél

ép ugy mint itt a húsvétiaknál, két ellenkez érzemény
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gyors egymásra következését látni, mint ott Prozerpina

fold alá szállását bánatos panasz kisérte, ugy böjttel és

bánattal ünneplik a keresztyén görögök is a megváltó

halálát; és mint ott Prozerpina megjelenését öröm,

táncz, vigalom követte, ugy itt az éjféli óra utolsó kon-

dulása után a nép a kinos bojt után a legzabolátlanabb

élvezet ölébe veti magát. Alig kiáltá ki a pap :
» Krisz-

tus föltámadt, ö valóban föltámadt, « a zaj kezddik, a

házak megtelnek, az utczákon öröm kiáltozva futkos a

nép, vig dal hangzik mindenfelé, ldöznek, rakétákat

bocsátgatnak, a húsvéti bárány sülni kezd a készen tar-

tott tüz körül, a borkorsó elhozatik, melyhez másfél hó-

napig nem nyúltak, az ismersök jobbra, balra, utón

útfélen csókolgatják egymást, mondva: „Christos aneste"

(Krisztus feltámadt), mire a másik feleli: „Alethos

aneste" (valóban, feltámadt). Özóval, a régi istenek el-

tntek, ujak jöttek, de egyben másban a régi cultusz

megmaradt.

E három napig tartó húsvéti innep a legkedve-

zbb alkalom látni a nép fest csoporto zatait, vagy Ju-

piter templomának márvány oszlopai alatt, vagy az(m

zöld halmon, mely az Areopagosz, Pnyx, és a Thezeus

temploma között szeliden emelkedik. Szépek kivált az

albán nk csoportozatai. Némelyik fején éket hord, mely

arany és ezüst pénzek füzeteibl áll, az alsó sor legtá-

gabban s legritkábban fzött pénzdarabjai minden moz-

dulatnál mint megannyi harangocskák csengenek. Né-

melynek fejét egy turbánszerü fehér szövet övedzi körül,

mint egy egyiptomi múmiáét, s gazdagon, minden esetre

csillogón himzett hosszú ruhájok dús redzetben nyúlván

le, e nk egy régi korbeli papné szobrához hasonlitanak.

Valóban, midn e sok ezer meg ezer keleti, nekem min-
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den esetre idegen uj öltözet népet csoportokra oszol ra

szemléltem, a torzonborz bajuszos vén palikárokat, kik a

fehér b fusztanellában s vállaikon juhbrrel tz mel-

]ett ülve, boméri módon egész bárányokat sütnek a

szabadban, másokat láték fekve a Nymphák halmán, vagy

itt ülve ott állongva Thézeusz nap -aranyózta márvány osz-

lopai között, s midn balra az Akropoliszt, az Areopa-

guszt, a Hymettoszt, szemközt a Pnyxet, Pireuszt, jobbra

Szalamisz kékl szigetét, tul a fényben tündökl Akro-

korinthot láttam, mintha álmodtam, mintha a régi görög

népet láttam volna Thézeusz templomának most is épen

álló csarnoka alatt hemzsegni ; múlt és jelen e pillanat-

ban megkülönbözhetlenül összefolyt lelkemben.

Táncz lévén minden görög ünnep kiegészit része,

most is, ugy mint hajdan, itt is több tánczcsoportot ké-

pezett a nép, külön a férfiak, külön a nk, mert együtt

ezek itt soha nem tánczolnak. Húsz, harmincz, negyven

személy vagy kezet vagy kendt fogva egy nagy kört

alakit : s két három zenész a körben áll, vagy egy régi

csonka sirszobron ül, s lassabb vagy gyorsabb melódiá-

val mértéket szab a most csendes, majd rohanó táncz-

nak. Egy vezér vezeti a tánczot, és komoly méltósággal

teszi a legnehezebb, legkülönösebb, legszeszélyesebb szöké-

seket, mozdulatokat, miket a többiek lehetleg hiven, de

másod szerepben maradva, utánoznak. Ez nem táncz eu-

rópai értelemben, inkább pantomim, mesterséges kanyaro-

dások folyama ; a nép Romaik-nak nevezi, de bizonyosan

nem egyéb, mint egy a pogány kor különféle tánczai kö-

zül. Én azt hiszem a régi crétai (mai ueve szerint can-

diai) táncz ez, melyre még Thézeusz tanitá kíváncsi kor-

társait, a táncz kanyarulatai által mutatván nekiek a la-

byrinth tekervényeit, midn Crétából mint gyz téré
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meg. E táncz hajdan több részbl állt, raidöii zsinórral

lejtek, ez Ariatlne fonalát képezte, melylyel Thézeusz a

tömkelegbl kisegité ; midn kendövei, ez a hérosz által

elhagyatott Ariadné fajdalmát jelenté, s hajdan ének

járult e tánczhoz. Ariadné monda: „Hajó, mely elszálltai,

és elvitted kedvesemet, szemeim fényét, térj vissza, s vagy

hozd nekem t is vissza, vagy vigy magaddal engemet is."

Ezt monda a vezértánczos, és a többi mint kar felele :

„Ura a hajónak, parancsolóm, és te hajó, lelkem, mi

lesz életembl V vagy jöjj vissza s add t nekem vissza,

vagy vigy engem is el magaddal." Rég nem áll a laby-

rinth, rég nem ismeri a nép Thézeusz nevét sem, de az

esemény képe im e tánczban most is él.

Több ilyen mythologiai s történeti tánczok megvan-

nak most is Görögország külömböz tartományaiban, mint a

pyrrhuszi, az arnót, a valaeh, az aratási és szüreti táncz,

mely nem egyéb mint az, melyet hajdan a hellének Cé-

resz és Dionyszosz ünnepeinek alkalmával tánczoltak.

Több szigetekben divatos most is a Flóra táncz. Tavasz-

kor a zöld mezre kimegy a lánysereg, összeszedik a

völgyek és halmok legszebb virágait, azokkal fólékesitik

egész festket, de legszebben a vezérlt, ki Flórát s a

Tavaszt képviseli, kinek visszajöttét hymnuszokkal dicsé-

rik. „Istenhozott Nympha, Májusz hónapjának istennje,"

zengi a vezérl, s a kar feleli: „Májusz hónapjának isten-

nje, Májusz hónapjának bájos istennje!'*

Az arnót hadi táncz, nevét az arnótáktól vette, kik

a régi Macedóniát lakják, s mind e napig megrzék seik

katonai jellemét. Ezt még a múlt században Constantiná-

poly piaczán 200—300 görög mészáros évenként tán-

czolta, kik öveiknél tartva egymást, ekkép egy roppant

kört képeztek. A vezér csillogó, gazdag ruhájával s süve-

Szemere IV. 18
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gén leng hosszú tollakkal tnt ki, s ez és még tizenöt

kapitány, kik szinte mint az egész sereg, késsel és bika-

csökkel voltak felfegyverkezve, néhanéha egy külön csa-

patra oszoltak. A vezér Nagy Sándor, a tizenöt társ

kapitányainak szerepét viselte. Egy hosszn táncz ez, mely

két seregnek harczi mozdulatait elejétl végig mimeli.

Most a kapitányok szétliordják a vezér parancsait, majd

ez a kapitányok kíséretében a sereg fölött szemlét tart,

késbb megjelen egy más kör, mely Dáriusz táborát

képviseli, ekkor a vezér s a kapitányok szk tánczkörbe

gylve mintegy haditanácsot tartanak, mig végre, de

mindig tánczolva, mozogva, néha föloszolva, néha össze-

gylve, s most lassú majd rohanó zenemérték szerint, a

két kör összecsap, épen ugy mintha két hadsereg csapna

össze,—st a késsel s bikacsökkel felfegyverzett tánczosok

gyakran igazán s vértontva összeütköztek, mely miatt

késbb e táncz el is tiltatott. E tánczczal a nép Nagy
Sándor tetteit örökité meg, bizonyltja a dal melylyel a

tánczot a lantosok kisérék, mely igy kezddött ; „Hol van

Sándor, a macedóniai, ki az egész világnak parancsolt?"

Hajdan a görögöknél a táncz képes ábrázolása volt

a szokásoknak s a történeteknek. Ezért mondja Lucianus

hogy jó tánczosban megkívántatik, mikép legyen ügyes

pantomim, hogy jártas legyen a mythologiában s az iste-

nek történetében, ünnepek alkalmával a hymnuszok az

istenek dicséretét zengték, a tánczok pedig életök fbb
eseményeit ábrázolták. így adták el tánczban Bacchusz

diadalát, Vulcánusz meunyegzjét, Diana és Endymion

szerelmét, Paris Ítéletét, Európa elragadtatását, Céreszt,

midn Prozerpinát kereste, Thézeusz csavargásait a laby-

rinthban, stb. A tánczok meg annyi mozgó képek vol-

tak, hol minden tagmozdulat, minden lépés az eladott
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történet egy vagy raás eseményére vonatkozott. Plutarchus

szerint Athénében szokás volt s kitüntetés egy neme,

jeles családok nevét adni tánczoknak, melyek valamely

emlékezetre méltó tett körülményeit ábrázolták. Több-
nyire kört, koszorút képeztek, mint dombormüvekben
a nymphákat látjuk, kik kezet fogva lengenek, és mint

azt leirja Homérosz Achillesz paizsán, avagy mint az

idylli költknél Diána rajzoltatik, Délosz hegyein vagy

Eurotasz partján kisérö leányaival együtt körben
forogva.

Kezdetben tehát a táncz vallásos s történeti jelent-

séggel birt a helléneknél, s mint ilyennek nemzeti, st
erkölcsi fontossága volt, de most töredékesen van meg
az üres forma is, a lélek belle rég eltnt; mi eredetében

a nevezetes dolgok emlékezete föntartásának mvészeti

kellemes eszköze volt, itt is, mint Europaszerte, az

idtöltés s hiu mulatozás puszta eszközévé ln.

Kinizsi kenyérmezi hs tánczára emlékezem e gon-

dolatoknál. Hogy nem akadt magyar dal s tánczmüvész,

ki e ritka jelenetet énekkarban s tánczban megörökitette

volna V Emlékezete, mint más sok nagy embereinké, csak

a könyvek holt betiben penészedik, mig azt dallal s

tánczczal, öszekötve e kettt, a nép mindennapi ünnepeibe

szni, s igy szivében korról korra, ivadékról ivadékra

halhatlanitani lehetett volna.

Engem itt fkép az érdekel, mi a múltra emlékez-

tet. Az nj Görögországban, mely még csak kezddik, a

régi Hallásznak fenmaradt romai és szokásai vonzanak,

s mind Athénében, mind egyebütt utazásom közben sok

életképet, szokást, ünnepet találtam, mit e nép az ó kor-

ból öröklött. Láttam két vak énekest, kik a szabadsáor-

harcz dalait s hseit, Kanariszt és Botzariszt zengték,

18*



mint hajdan a szinte vak Homérosz Achilleszt és Ulyszszeszt

zengte ; ma is ép ugy összegylnek az asszonyok a

források körül, s a korsónak alaka, melyre könyökölve

csevegnek, ép az milyen volt két ezer év eltt ; födetlen

szekerén, melynek kerekei egy darab fából kimetszvék'

egy sereg leányt láttam, fejk mezei virágokkal volt tele

tzve, váltva énekeltek mint Virgil monda : Amant

alterna Camáenae (Eccl. III.) s a páros ökröt botjával

egy öreg ember hajtotta, ki közöttök ült, mosolyogva az

ifjak pajzánságán , kik sz hajába egy-egy virág-

szálat tüzögettek; most is a hegyeket lakó nép

fülön fogva csókolja meg egymást ,
mint Theokry-

toszban olvassuk : „Nem szeretem Alcippát, mondja nála

egy pásztor, mert midn két szép galambot ajándékoztam

neki, nem csókolt meg füleimnél tartva," Ki itt nem

utazott, az a görög Írókat soha nem fogja teljesen érteni

;

csak akkor fogjuk hü leirásaikat csodálni, midn azokat

itt a valósággal részletesen, szinrl szinre összehason-

lithatjuk.

A pogány kor szokásaira a temetési szertartásnál

is ráismerni.

Egyszer egy halotti menethez csatlakozám, mely

az Iliszszusz tnl partján lev sirkertbe lassú lépéssel

haladt. Bizonyos egyhangú, szomorú zene s a papok orr-

hangon mondott éneklése kisérte a bús menetet. Ell

néhány gyermek járdáit, egy képet vitt, más keresztet,

s utánok egy fér a koporsó födelét vállain. Mert a ko-

porsó itt nyiltan vitetik, benne látni a sárga halottat,

mely nemcsak legszebb ruhájába felöltöztetve van, nem-

csak narcziszszal s más illatozó virágokkal behintve, de

sokszor ajkait karminnal is megfestik, hogy ekkép a

halál képe annál kevésbbé legyen borzasztó. Útközben
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egy templomba tere be a menet, hol imádság mondatván

a halott fölött, ennek végével a rokonok s barátok sor-

ban megcsókolták a liideg halottnak arczát és kezeit.

Kiérvén a temetö])e,a sirra kereszt helyett azon két rudat

szúrják, melyen a koporsó kivitetett, s egyiknek végére egy

korsót akasztottak, melynek azonban fenekét betörték.

Szokásban van itt ftt búzából s malozsából kalá-

csot sütni (neve : kollyva), s azt a templomban a ,,hieron''

vagy oltárfal eltt a földre helj'ezni, ez eiíy adomány,

melylyel az él rokonok a megholt árnyékának áldoznak.

A köznép azt hiszi, mikép isteni tisztelet közben a meg-

holt lelke látatlanul megjelen, s a bnz;lból egy szemet

elvisz. Mind ezekben, a nyilt koporsóban, a virággal

megkoszorúzott s felöltöztetett halottban, a korsóbin,

mely a sírhalomra tétetik, a buza-áldozatban, mely a Céresz

ünnepében szerepelt árpaszemeket pótolja , a húsvéti

éjjeli búcsúkban fáklyafénynél, melyek az eleüziszi ün-

nepek utánzásai, mind ezekben a hajdankor szokásainak

maradványaira ismerünk. A görög egyház szertartásait

vizsgálat alá véve, kétséget nem szenved, hogy abban két

vallás egyesülésének elemeire találunk ; elfogadta a keresz-

tyén dogmát, de ugy, hogy a régi pogány cultusz küls

szertartásaiból sokat megtartott. Ezeknek nyomaira aka-

dunk a r. catholicusz cultuszban is, miket ez az els

századokban a görög egyháztól vn át, mely akkor a ke-

resztyénség bels és küls alakulásában irányadó volt, de

a hasonlatosság itt meglepbb mint hol azok származtak, itt

érezzük valóban, hogy régi classzicusz világbeli a forma,

csak éj'telme s jelentése változott.

Fölebb emliték két vak lantost, kik ünnepnapokon

a népet hazafiúi dalokkal lelkesitgették. Egyszer, a Jupi-

ter templomának oszlopai körül tartott mezei üunep
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alkalmával balláin ket, hol majd öt óráig uj meg uj

énekkel mulatgaták az összegylt népet, mely közt sok

öreg palikár is volt, mint arczaikon a számos sebhelyek

mutatták, s ezek öveikbe szúrt ezüstös hosszú pisztolyaik-

ra hajtva szbe borult fejket, a múlton édesen merengve

figyeltek énekökre a szabadságharczról, melyben reszt-

vettek k is. Egy ismersöm szives volt bellök egyet

nekem megszerezni, leforditani, s azt magyar versben ime

adom, mint egy példányát az új görög költészetnek.

D h i m s z s i r j a.

A nap leszállt, s intésére várakoz Dhimosz serge,

Vizet, fiuk, mond ö, — mert az estebéd már közeige,

Te még öcséra, Lambraki, ülj mellém a fü pázsitán,

Vén fegyverim vedd át, te lészsz utánam a kapitány.

De ez árva kardot itt, azt min dnyájatoknak hagyom,

Vele zöld galyt vágtok, legyen fáradtnak az nyugágyom,

Egy papot is hozzatok, hogy neki megvalljam bnöm,
Armatol és Klephti *) éltét ötven év óta zöm.
Most itt az idö, itt a halál, most sirba kell lemennem.

Csináljátok nagyra, tágra, hogy lehessen mit tennem.

Hogy puskám ott megtölthessem, s harczolhassak fenállva.

Hagyjatok egy ablakot is, ne legyen becsinálva,

Hogy a fecskét jönni lássam, mely elhozza a tavaszt.

És halljam a fülemilét, midun üdvezlendi azt."

*) E két nevezet annyi mint betyár, rabló, haramia, kik

t. i. hol a töröknek álltak ellent mint a haza elnyomóinak, hol

üldöztetve, rablásra vetemedtek, s e kétes természet helyzet-

ben mig a kormány gonosztevknek bélyegezte, polgártársaik-

tól mint a szabadság bajnokai tiszteltettek. Minden esetre ök
voltak aszabadságharcznak elkészíti, s magvai a forradalomnak.

(Tovább nincs folytatva a kézirat.)

Pest, 1870. Nyomatott Légrády testvéreknél.
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